
Samenvatting natuur blok 3: afval 
 
Wat moet ik met die rommel? 
Je kunt je rommel wegdoen of opbergen. Redenen om iets weg te gooien zijn: 

- Omdat iets kapot is. 
- Omdat het uit de mode is. 
- Omdat het een verpakking is. 
- Omdat het etensresten zijn. 

 
Welk afval kan de natuur opruimen?  
Afgevallen bladeren, poep, schillen van appels en een dood vogeltje noemen we 
natuurlijk afval. Het is afval dat door de natuur kan worden opgeruimd. Schimmels, 
bodemdiertjes en bacteriën ruimen dit afval op. Ze eten het op. Dat heet verteren. 
Wat overblijft is nuttig voor planten. Blikjes, plastic bekertjes en batterijen verteren 
niet.  
 
Wat gebeurt er met afval in de vuilnisbak? 
Vuilnisbakken worden opgehaald met de 
vuilniswagen. Deze storten hun afval: ze brengen 
het naar een fabriek waar het wordt verbrand. Uit 
de resten wordt nog ijzer gehaald met magneten. 
Gooi alleen dingen in de vuilnisbak die niet 
gescheiden worden opgehaald! 

                             afval storten 
Waar kun je gescheiden afval kwijt? 
Heel veel afval kun je gescheiden inleveren. Glas lever je in bij een supermarkt of 
gooi je in de glasbak. Papier en karton gaan in de papierbak. Gft-afval kan in de 
gft-bak. Tegenwoordig wordt ook plastic gescheiden. Kleding gaat in de 
kledingcontainer. Klein chemisch afval kun je naar de chemokar brengen. Op plastic 
frisdrankflessen zit vaak statiegeld. Die kun je inleveren bij de supermarkt.  

    
GFT-afval             compost    chemisch afval 



Als je afval gescheiden inlevert, kunnen de grondstoffen opnieuw worden gebruikt. 
Dan ben je zuinig met grondstoffen.  
 
Als je twijfelt of afval wel in de vuilnisbak mag, kun je vaak lezen in de 
gemeentegids. Je kunt ook bellen naar de gemeente. 
 
Verpakkingen: kan het zonder? 
Eieren breken niet zo snel in een eierdoos. Ham blijft langer vers in een plastic 
zakje. Gebak neem je gemakkelijk mee in een gebaksdoos. Verpakking kan dus 
handig zijn en nodig om een product te vervoeren, te beschermen of vers te 
houden. Als de verpakking er mooi uitziet, kopen mensen het product misschien 
eerder. Je kunt erop letten hoe producten verpakt zijn. Als je minder verpakkingen 
koopt, maak je minder afval.  
 
GFT-afval: wat doen ze ermee?  
In de GFT-bak doe je het groente-, fruit- en tuinafval. Ook eierschalen, theezakjes 
en koffiefilters mogen erin. Het GFT-afval wordt meestal apart van het andere 
huishoudelijke afval opgehaald.  
Op een huisvuilkalender kun je zien wanneer dat bij jou in de straat gebeurt. Het 
afval gaat naar een bedrijf waar ze er compost van maken. Dat gebeurt met behulp 
van bacteriën en schimmels.  
Je kunt ook zelf compost maken van GFT-afval. Dat gebeurt in de tuin in een 
composthoop. Behalve schimmels en bacteriën helpen dan ook bodemdiertjes mee 
aan de vertering.  
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