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13.1 Afval

In Nederland zijn we goed in het inzamelen en op verantwoorde wijze verwerken van ons
huishoudelijk afval. Het is afval dat wekelijks of tweewekelijks aan huis opgehaald wordt
en vaak in vuilniszakken of in vuilcontainers aan de straat gezet. In Nederland scheiden
we een groot deel van ons afval. Als je afval hebt, wat hoort dan waar? En hoe kun je met
de verpakking bijdragen aan het voorkomen van afval?

VOORKOMEN
Heb jij dat ook weleens? Stel, je hebt nieuwe schoenen nodig. Je kijkt eerst welke schoenen
je klasgenoten dragen. Daarom koop je hetzelfde merk schoenen als zij. Is het wel goed
dat anderen bepalen wat jij koopt? Je kunt er ook voor kiezen om een andere keuze te
maken. Gewoon, omdat jij dat wilt. En omdat je jezelf wilt blijven. Vaak hebben anderen
daar wel respect voor. Jij durft dan in ieder geval uit te komen voor je eigen mening. En
dat is stoer. Soms heb je iets helemaal niet nodig. Maar je wilt het toch graag hebben.
Omdat iedereen het heeft. Dan kun je je afvragen: heb ik het eigenlijk wel nodig? Je moet
er misschien hard voor werken en sparen. Of misschien kun je het helemaal niet betalen.
Waarom zou je het dan willen kopen? Heb je het echt nodig? Of kun je ook zonder?

SAMENSTELLING
Huishoudelijk afval bestaat uit een groot aantal verschillende materialen. De belangrijkste
zijn:
• plastic.
• etensresten en tuinafval
• papier
• metaal als blik
• las
• textiel
• klein chemisch afval zoals batterijen.

INZAMELEN
Het inzamelen van huishoudelijk afval gebeurt door deze op een vast tijdstip aan de straat
te zetten. Bij flats kun je het afval storten in een stortkoker in de flat waarna de
gebouwenbeheerder zorgt dat het afval wordt opgehaald. Steeds meer zie je bij flats
ondergrondse vuilcontainers voor allerlei soorten afval. Deze worden regelmatig
leeggehaald.
Afval ophalen kost geld. Daarvoor betaalt iedere inwoner van de gemeente een
afvalstoffenheffing. In de ene gemeente betaalt ieder inwoner hetzelfde bedrag. In andere
gemeentes wegen ze de vuilcontainer zodat van iedere inwoner precies bekend is hoeveel
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afval het aan de straat heeft gezet. Zo kun je iedere inwoner laten betalen naar de
hoeveelheid weggegooid afval. Dit stimuleert mensen om minder afval te gebruiken wat
goed is voor het milieu.

SCHEIDEN
We scheiden in Nederland iets meer dan de helft van ons afval. Zo sparen we grondstoffen
en energie. En daarmee het milieu. Met het gescheiden afval gebeuren verschillende dingen.
1. Recycling. Het opnieuw gebruiken van materialen. Het product wordt eerst klein

gemaakt en de materialen opnieuw gebruikt.
2. Hergebruiken. Het ingezamelde materiaal wordt schoongemaakt en in zijn geheel weer

gebruikt.
3. Composteren Afval van planten en dieren vergaan en de compost wordt weer gebruikt.
4. Sorteren Producten worden ingezameld en weer opnieuw verkocht.

Het afval dat over is noemen we restafval. Hier kunnen twee dingen mee gebeuren:
1. Storten

Voor het storten wordt al het afval naar een vuilnishoop gebracht. Dit was vroeger vaak
een weiland of een meer, maar tegenwoordig worden er speciale maatregelen getroffen
om te zorgen dat er geen stoffen in het grondwater kunnen komen. Het vuil klinkt in
de loop der jaren in. Als een vuilstort vol is, wordt er vaak een laag aarde op gelegd en
een park of golfbaan op aangelegd.

2. Verbranding
Het afval wordt in een afvalverbrandingsinstallatie verbrand. Daar komen rookgas, as
en slakken bij vrij. Lucht wordt onder het afval gebracht en aangestoken, zodat het zo
veel mogelijk verbrandt. De resterende gassen worden, net als het as, gefilterd. De
gassen worden door een schoorsteen naar buiten gebracht. De as en de slakken worden
verpakt en alsnog gestort.

INZAMELEN EN SCHEIDEN
Wat gebeurt er met het gescheiden afval? In de tabel is te zien wat er met ons afval gebeurt.

Storten of
verbranden

InzamelenCompostHergebruikRecyclenSoort afval

++Plastic.

+Etensresten en
tuinafval (GFT)

+Papier
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Storten of
verbranden

InzamelenCompostHergebruikRecyclenSoort afval

+Metaal als blik

+
+

Glas
• statiegeldflessen
• glasbak

+Textiel

13.2 Gezondheid en milieu

MILIEU
Het milieu is de omgeving waar mensen, planten en dieren in leven. Het is belangrijk dat
het milieu schoon blijft. Als er schadelijke stoffen in het milieu komen is dat slecht voor
het milieu. Vervuilde lucht, water en grond hebben een negatief effect op mensen en dieren.
Dieren kunnen bijvoorbeeld ziek worden van het eten van plastic dat in de zee drijft.

Door te consumeren belast je het milieu. Als ons gedrag negatieve gevolgen heeft voor
het milieu, spreek je van milieuschade.

Milieuschade ontstaat door:
• het verbruik van fossiele brandstoffen zoals aardgas en aardolie, en andere grondstoffen

zoals hout. Door het verbranden van olie en gas komen er bijvoorbeeld schadelijke
stoffen in de lucht. Door het kappen van bossen kunnen bijvoorbeeld planten en dieren
niet goed meer leven. Het is ook belangrijk dat we zuinig zijn met grondstoffen.
Grondstoffen kunnen op den duur opraken.

• afval dat in het milieu terechtkomt. Bijvoorbeeld plastic wat het water en de bodem
vervuilt.

Vervuiling van water
Water drinken we om te leven. Vervuild water drinken zorgt voor zieke mensen, dieren en
planten.

Vervuiling van grond
We wonen op de grond en planten leven in de grond. Vervuilde grond zorgt voor zieke
mensen, dieren en planten.
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Vervuiling van lucht
We ademen lucht in. Vervuilde lucht zorgt voor zieke mensen en dieren. Ook planten
hebben last van de vervuilende stoffen. Afval wordt verbrand in een verbrandingsoven.
Zo kunnen er schadelijke stoffen in de lucht komen.
Ook auto’s, fabrieken en energiecentrales vervuilen de lucht. Ze zorgen bijvoorbeeld voor
extra CO2 (koolstofdioxide). CO2 komt van nature al voor in de lucht. CO2 zorgt ervoor dat
het warm is op aarde. We hebben het dus nodig. Als er te veel CO2 is wordt het te warm.
Te veel CO2 zorgt voor opwarming van de aarde. Je noemt dit het versterkte
broeikaseffect. De opwarming van de aarde kan zorgen voor meer natuurrampen, zoals
overstromingen of droogte.

GEVAARLIJKE STOFFEN
Thuis, op school of op je werk gebruik je gevaarlijke stoffen. Bijvoorbeeld terpentine,
vaatwastabletten en allesreiniger.
Gevaarlijke stoffen zijn gevaarlijk voor de gezondheid van mensen, dieren en planten.
Stoffen zijn gevaarlijk omdat ze bijvoorbeeld kunnen ontploffen of in brand vliegen.
Sommige gevaarlijke stoffen zijn giftig. Je kunt er ziek van worden. Dat gebeurt als de
giftige stof in je lichaam komt.
Ga je met gevaarlijke stoffen werken? Bescherm jezelf en het milieu dan tegen de gevaren.

Hoe ga je te werk?
1. Kijk met welke stof je gaat werken.

Voor sommige stoffen gelden specifieke voorzorgsmaatregelen. Neem die.
2. Kijk op het etiket op de verpakking van de stof.

Zie je een gevarensymbool? Dan is de stof een gevaarlijke stof.
Neem de voorzorgsmaatregelen die horen bij dit gevarensymbool.

Deze gevarensymbolen laten zien dat er gevaar is voor je eigen gezondheid of het milieu.

Deze stof is gevaarlijk voor het

milieu.

Deze stof is irriterend en

schadelijk voor je gezondheid.

Deze stof is giftig.
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13.3 Levenscyclusanalyse

De levenscyclusanalyse van een product heet ook wel wieg-tot-grafanalyse. Het is een
methode. Je kunt ermee bepalen wat de totale milieubelasting van een product is
gedurende de hele levenscyclus. De levenscyclus is het hele proces dat een product
doorloopt.

De levenscyclus van een product bestaat uit deze fasen:
1. winning van de grondstoffen
2. productie
3. verpakken
4. transport
5. verkopen
6. gebruik
7. recycling en hergebruik.

1. WINNING VAN DE GRONDSTOFFEN
Alle materialen zijn gemaakt van een grondstof.
Er zijn verschillende soorten grondstoffen. Bijvoorbeeld:

Grondstoffen uit de landbouw
• planten

Om bijvoorbeeld katoen te maken heb je katoenplanten nodig.
• bomen

Om papier te maken heb je bomen nodig.

Grondstoffen uit de mijnbouw
• ijzererts

Om constructiestaal te maken heb je ijzererts nodig.
• aardolie

Om kunststof te maken heb je aardolie nodig.
IJzererts en aardolie komen uit de aarde. Het kost veel geld om deze grondstoffen uit de
aarde te halen. Ook kost het heel veel energie.

Water
Water is ook vaak een grondstof. Water zit bijvoorbeeld in frisdrank en douchezeep.
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2. PRODUCTIE
Tijdens de productie wordt het product gemaakt. Behalve grondstoffen is er vaak energie
en water nodig. De productie kan milieuvervuiling opleveren als er gevaarlijke stoffen
worden gebruikt, of als het afval niet goed verwerkt wordt. Grondstoffen moeten naar de
fabriek gebracht worden. Het transport kost energie.

3. VERPAKKEN
Producten worden verpakt. Daarvoor wordt bijvoorbeeld plastic, papier of blik gebruikt.
Sommige producten worden wel drie keer verpakt: per stuk, in dozen en dan ook nog op
pallets.
Het maken van verpakkingen kost veel energie en grondstoffen. Daarom moeten
verpakkingen zo veel mogelijk gerecycled worden. Dan hoeven er niet steeds nieuwe
verpakkingen gemaakt te worden.

4. TRANSPORT
De producten moeten vervoerd worden van de fabriek naar de winkels. Dat gaat per boot,
vliegtuig, trein, vrachtwagen en auto. Het transport kost energie. Want de vervoersmiddelen
verbruiken brandstof. De uitlaatgassen van de vervoersmiddelen zorgen voor
luchtvervuiling.

5. VERKOPEN
In de winkel worden de producten verkocht. Consumenten beslissen of zij een product
willen kopen. Zij worden beïnvloed door reclame, de prijs en de kwaliteit van de producten.
Maar misschien ook door hoe milieuvriendelijk de producten zijn.

6. GEBRUIK
Consumenten gebruiken de producten. Verpakkingsmaterialen worden meestal weggegooid
en belanden bij het afval. Hoe meer verpakkingsmateriaal, hoe slechter dat is voor het
milieu. Producten die kapot zijn worden weggedaan.

7.RECYCLEN EN HERGEBRUIK
Recyclen is een vorm van afvalverwerking. Bij recyclen wordt een afvalstof omgezet in
een nieuw product. Van gebruikte glazen flessen wordt bijvoorbeeld opnieuw glas gemaakt.
Van oud papier wordt nieuw papier gemaakt. Van oud textiel worden nieuwe kledingstukken
gemaakt.

Bij hergebruik wordt een product opnieuw gebruikt. Bijvoorbeeld: een oude auto wordt
opgeknapt en door iemand anders weer gebruikt. En een cartridge van de printer wordt
opnieuw gevuld met inkt.
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