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LEERDOEL: De leerling kent de taak van Incovo/Interza en van een 
recyclagepark. De leerling kent de verschillende 
verwerkingsmogelijkheden van afval en de voor- en nadelen hiervan, 
kent het recyclageproces van een aantal materialen. De leerling kent 
het doel van recycleren, de imapct van afval op het milieu, actuele 
thema’s als kringloopeconomie, eindigheid van grondstoffen, CO2,.. 

 
Het lespakket recyclage wordt als volgt opgebouwd: 
1) Inleidende les: wat gebeurt er met al je afval dat je thuis hebt? 
2) Les over recyclage en het recyclagepark van Incovo/Interza 
3) Bezoek aan het recyclagepark (voor of na 2de les) 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voor de leerkracht: RESERVEER alvast het bezoek van je klas aan het recyclagepark 

Elke klas van de derde graad van het basisonderwijs kan met de leerkracht een bezoek brengen aan 
het recyclagepark van de gemeente. Het adres vind je op www.Incovo.be. 
Een rondleiding neemt gemiddeld drie kwartier in beslag. Voor de veiligheid dragen de leerlingen 
fluovestjes. 

Wenst u een bezoek aan te vragen? Wil u meer informatie over het recyclagepark of over afval en 
recyclage? Contacteer onze educatieve medewerker via educatie@incovo.be of 
educatie@interza.be. 

http://www.interza.be/
mailto:educatie@incovo.be
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1. INLEIDING: WAT DOE JE MET JE AFVAL? 
1.1. Wat doe jij met je afval? 
1.2. Wat gebeurt er met je afval? 
1.3. Wat doet de afvalintercommunale met je afval? 
1.4. Wat is het beste voor je afval? 

 
2. HET RECYCLAGEPARK 

2.1. Bespreek het bezoek aan het recyclagepark 
2.2. Afval voorkomen en spullen hergebruiken 
2.3. Recycleren, hoe gaat dat precies? 

2.3.1. Papier 
2.3.2. Glas 
2.3.3. Plastic 
2.3.4. Gft 
2.3.5. Materialengebruik 

2.4. Groot restafval 
2.5. KGA of klein gevaarlijk afvaL 

 
3. CIRCULAIRE ECONOMIE OF KRINGLOOPECONOMIE 

 
4. TER AFRONDING 

 

EXTRA’S 

BIJLAGEN 
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1.Inleiding: wat doe met je afval?  
 

LEERDOEL: De leerling maakt kennis met de afvalintercommunale, het 
recyclagepark en de verschillende verwerkingsmogelijkheden van afval aan de hand 
van de ladder van Lansink. 

 
 

1.1 Wat doe jij met je afval? 

KLASSIKALE OEFENING: (+/- 15 min.) 
Vraag de leerlingen eerst wat bij hen thuis gebeurt met het afva l.  
Vraag daarna dieper door: Waar hoort welk afval precies thuis (juiste afvalbak, 
noemen ze het recyclagepark…). Hoe wordt het afval verwerkt?  Kennen ze nog 
afvalfracties die naar het recyclagepark mogen? 

 

 

1.2 Wat gebeurt er met je afval? 

Bespreek volgende stukken afval. In bijlage vind je hiervan foto’s en een invulblad . 

 

 

Afval Waar? Hoe wordt het verwerkt? 

Yoghurtpotje Restafvalzak (geen pmd !) Verbranden 
Colablikje 
 
Variant: blikje als je 
op straat bent 

-in de pmd-zak: ophaling aan huis  
-in de pmd-zak naar het recyclagepark 

-in de straatafvalbak 
-meenemen en thuis in de afvalbak 

Recycleren, tot nieuwe metalen bv 
fiets, auto-onderdelen… 

Lege pot choco -naar het recyclagepark 
-glasbol 

Recycleren, tot nieuw glas 

Snoeisel van 
beukenhaag 

-in de tuin: compostvat of -bak 
-in de gft-ophaling aan huis 
-naar het recyclagepark bij groenafval 

Composteren 

Oude matras naar het recyclagepark, in de container 
voor groot afval 

Verbranden 
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Oude tijdschriften -papier-kartonophaling aan huis 
-naar het recyclagepark in de container 
voor papier-karton 

Recycleren tot nieuw papier 

Frituurolie Naar het recyclagepark,  -frituurolie: recycleren tot biodiesel 
Kapotte fiets naar het recyclagepark,  

in de container van oude metalen 
Recyclage tot nieuw metaal 

Kleuterspeelgoed 
(waar je nu te groot 
voor bent) 

naar het recyclagepark: 
-in de container voor harde plastic 
-nog bruikbaar: kringloopcontainer 

-Recyclage tot nieuw plastic 
-Hergebruiken, via de 
tweedehandswinkel (Televil) 

 
 
Besluit: Je mag je afval niet zomaar gooien waar je wil. Afval doe je:  
• thuis in de juiste afvalbak (restafval, pmd, glas, gft, papier-karton) 
• naar het recyclagepark (speciaal, groot, gevaarlijk afval) 
• in een straatvuilnisbak (als je op straat bent – zwerfafval) 
• eventueel: naar de tweedehandswinkel, … 

 
 

1.3 Wat doet Incovo/Interza met je afval? 

KLASSIKALE OEFENING: (+/- 15 min.) 

Vraag de leerlingen of ze weten wat een afvalintercommunale is en wat die allemaal 
doet. 
Maak er een onderwijsleergesprek van: kijk wat de leerlingen weten, denken van 
onderstaande informatie. Daarna pas de informatie aanbieden.  
Onderstaande drie kerntaken kan je visualiseren in een bordschema.  
 

Incovo/Interza zorgt voor het afval van alle inwoners. We werken dus voor jullie.  
Incovo/Interza is een intercommunale. Dat betekent dat we werken voor een aantal gemeenten 
samen. Dus Incovo zorgt voor het afval in deze gemeente maar werkt in totaal voor vijf gemeenten: 
Vilvoorde, Machelen, Zemst, Londerzeel en Meise. Interza werkt voor Kampenhout, Kraainem, 
Steenokkerzeel, Wezembeek-Oppem en Zaventem. 
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Een afvalintercommunale heeft drie hoofdtaken:  

(1) Huis-aan-huisophaling 
Incovo/Interza haalt afval op bij de mensen thuis. De witte/oranje ophaalwagens rijden door alle 
straten en nemen het afval mee dat inwoners aanbieden op de stoep. De afvalmannen halen huis-
aan-huis vijf afvalfracties op: 1) zakken voor restafval, 2) blauwe zakken pmd, 3) papier-karton, 4) 
glas (enkel bij Interza) en 5) gft ofwel groente-, fruit- en tuinafval. 

(2) Recyclagepark 
Incovo/Interza voorziet in elke gemeente waar ze werkt een plaats waar mensen zelf afval kunnen 
brengen. Dat is het recyclagepark. 
 
(3) Meehelpen aan een beter milieu 
Het hoofddoel van Incovo/Interza is niet, zoals veel andere bedrijven, om winst te maken. De taak 
van de intercommunale is om te helpen rond afval, en dat zowel voor de inwoners, voor de 
gemeente en ook voor het milieu. Voorbeelden: 
• Op het recyclagepark kunnen inwoners gratis gevaarlijk afval binnenbrengen. 
• Incovo/Interza leert inwoners, scholen, verenigingen hoe we met zijn allen beter kunnen 

omgaan met afval en milieu: hoe en waarom afval sorteren, afval verminderen, zwerfafval 
vermijden, enzovoort… 

• Incovo/Interza ruimt sluikstorten op die inwoners ons melden. 
• Incovo/Intera steunt zwerfvuilvrijwilligers. Dat betekent dat mensen die zwerfafval opruimen in 

hun buurt veiligheidsmateriaal krijgen zoals vestje, grijper, handschoenen en dat Incovo/Interza 
hun volle zakken ingezameld zwerfafval ophaalt. 

 

 

1.4 Wat is het beste voor je afval? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nadat jij je afval naar het recyclagepark hebt gebracht, gaat het naar gespecialiseerde bedrijven die 
instaan voor de recyclage of eindverwerking van de afvalstoffen. We proberen steeds nog iets 

Voor de leerkracht: 

We bespreken hier beknopt de zes stappen of treden van de ‘ladder van Lansink’. In het volgende deel 
‘Op het recyclagepark’ komt elke stap veel uitgebreider aan bod. We geven dan ook concrete 
voorbeelden van afvalmaterialen en tot wat ze verwerkt worden, integreren oefeningen en media-
ondersteuning bij de verschillende manieren van afval verwerken.  
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nuttigs te doen met het afval. Want het maken van nieuwe spullen vraagt ‘grondstof’, 
materialen van de aarde. Eenmaal deze materialen uit de aarde zijn gehaald, gaan we er best zo 
goed mogelijk mee om. De aarde is immers niet oneindig groot. En van sommige materialen hebben 
we maar een beperkte voorraad. Daarom wordt het overgrote deel van de ingezamelde afvalstoffen 
gerecycleerd, gerepareerd of herbruikt. 
 
  

Er zijn verschillende manieren om met afval om te gaan. De 
ladder van Lansink beschrijft de mogelijke manieren waarop 
afval gebruikt of verwerkt wordt. 

Onderaan de ladder staat de manier van afval verwerken die 
het minst goed is. Hoe hoger we op de ladder klimmen, hoe 
beter of minder belastend voor het milieu, de mens en de 
aarde. 

Voorkomen of Preventie 

Afvalpreventie betekent ‘afval voorkomen’. Als jij je kleren of 
speelgoed waar je te groot voor bent geworden niet weggooit, 
maar naar de kringloopcontainer op het recyclagepark brengt, 
doe je aan afvalpreventie. Ander kinderen kunnen jouw spullen 
dan hergebruiken. Maar ook als je een brooddoos en een 
drinkbus gebruikt, voorkom je afval en doe je aan 
afvalpreventie. 
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Hergebruiken van goederen 
Je kan elke dag een nieuw brikje of plastic flesje mee naar school brengen. Maar je kan ook bv 
enkel op maandag een nieuw plastic flesje meenemen en het de rest van de week opnieuw vullen 
met water uit de kraan. Dan doe je aan hergebruik. 
Wanneer je kledij of speelgoed koopt in de kringloopwinkel of tweedehandswinkel, hergebruik je 
deze goederen in plaats van nieuwe goederen te kopen. 

Recycleren 
In plaats van afval in de restafvalzak te stoppen, kan je het ook sorteren. Dat betekent dat je 
papier, glas, pmd en gft afzonderlijk aanbiedt bij de ophaling, of dat je naar het recyclagepark gaat 
met bv. plastic folies, hout, metaal, elektrische apparaten, …  
Afval dat gesorteerd is, gaat niet naar de verbrandingsoven maar naar de recyclagefabriek om er 
opnieuw producten van te maken. Waarom is recycleren van afval noodzakelijk? 
1. Het is minder duur 
2. Het is beter voor het milieu 
3 De grondstoffen van de aarde raken minder snel uitgeput.  
4 Recycleren vraagt meestal veel minder energie dan het maken van nieuwe producten. 

Composteren 
Groenafval kan je in een compostvat of –bak doen. Daar composteert het. Dat betekent dat al deze 
plantaardige resten door schimmels, bacteriën en wormen worden afgebroken tot humusproduct: 
compost. Dat kan je gebruiken ter verbetering van de grond voor je planten. Of je kan het groenafval 
naar het recyclagepark brengen. Ook kan je tuinafval, samen met je keukenafval (groenten- en 
fruitafval) in de gft-container doen voor de huis-aan-huisophaling. In dat geval brengt Incovo/Interza 
het naar een gesloten composteringsinstallatie waar het gecomposteerd wordt. 

Verbranden 
Soms kan afval niet gerecycleerd worden. Dan wordt het verbrand in een verbrandingsoven.  Dat 
gebeurt met restafval (in restafvalzakken) en groot restafval vanop het recyclagepark. 
Verbranden van afval is duur en milieubelastend. Bovendien gaan de materialen waarvan het afval 
gemaakt is, verloren omdat ze gewoon opgebrand worden. 

Storten 
Vroeger werd alle afval gewoon in één grote put gestort. Zand erover en opgelost! Dat noemen we 
‘storten’. Natuurlijk was dit een probleem omdat de bodem langzaamaan vol rotzooi zat, het 
grondwater vervuild werd, enzoverder. 
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1.5 Ter afronding 
 
INDIVIDUELE OEFENING over de LADDER VAN LANSINK: (+/- 5 min.) 
Links staat een lege ladder, rechts staan de verschillende manieren om afval te verwerken. Knip de 
woorden uit en kleef ze op de juiste plaats. 

Lesondersteuning bij deze oefening: zie bijlage, oefening 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
10 

 

2 Het recyclagepark 

 

 

 

 

LESDOEL: de leerling leert concrete toepassingen van de verschillende manieren 
van afval verwerken (ladder van Lansink) aan de hand van de containers en 
inzameling op het recyclagepark. De leerling leert waarom er moet betaald worden 
voor het verbranden van restafval, wat de invloed is op het klimaat en wat het 
belang is van sorteren en recycleren. De leerling leert het recyclageproces van een 
aantal materialen. De leerlingen bezoeken (voor of na) deze les ook effectief het 
recyclagepark en krijgen er een rondleiding van de parkwachter.  

 

Voor de leerkracht: 

• De leerstof in dit deel kan voor of na de effectieve rondleiding op het recylagepark in de klas 
gegeven worden door de leerkracht. 

• Heeft u nog vragen over uw bezoek aan het recyclagepark? Heeft u uw bezoek nog niet 
aangevraagd? Contacteer onze educatieve medewerker via educatie@incovo.be of 
educatie@interza.be.  Het bezoek is bedoeld voor de derde graad van het basisonderwijs. Een 
rondleiding neemt gemiddeld drie kwartier in beslag.   

 

Tips om de betrokkenheid van leerlingen verhogen tijdens het bezoek aan het recyclagepark. 

1 Vrageninvulblad voor leerlingen tijdens de rondleiding 

Tijdens de rondleiding op het recyclagepark kunnen leerlingen een vragenblad invullen. Doelstelling: 
betrokkenheid en aandacht van leerlingen bij de rondleiding hooghouden. 

Vragenblad en antwoorden: zie bijlage 2. 

2 Doe-opdracht: Afval bij de juiste container 

Leerlingen brengen van thuis een stuk afval mee (geen restafval!). Zo zijn ze zelf en hun ouders 
meer betrokken bij het thema. Bijkomend voordeel is dat de leerkracht het er op voorhand in de 
klas over kan hebben. Dit vormt een goede inleiding op het bezoek aan het recyclagepark.  

mailto:educatie@incovo.be
mailto:educatie@interza.be
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2.1 Bespreek het bezoek aan het recyclagepark 

Bespreek het bezoek aan het recyclagepark. Wat hebben we geleerd? Welk afval wordt 
gerecycleerd? Hoe wordt dat gerecycleerd? Waarom is dat belangrijk? Besteed aandacht aan de 
kringloopcontainer voor hergebruik. 

Bespreek klassikaal vraag 7 van het invulvragenblad tijdens de rondleiding op het recyclagepark: 
“Geef drie redenen waarom wij best zo goed als mogelijk voor de natuur en het milieu zorgen”. 
Noteer eventueel op het bord de meest voorkomende antwoorden. 

Wat breng je naar het recyclagepark? In het kort 

Het koekwikkeltje van de koek die je juist hebt gegeten? Dat zou veel te veel files veroorzaken voor 
de poort van het recyclagepark. Je komt naar het recyclagepark voor speciale soorten afval: 

1. Recycleerbaar afval (bv metaal, hout, plastic folie) 
2. Gevaarlijke afvalsoorten (bv asbest, insecticiden, batterijen, frituurolie) 
3. Grote stukken die niet in de restafvalzak kunnen (groot afval) 

Op het recyclagepark bevinden zich ongeveer 25 verschillende afvallocaties, meestal containers. 
Mensen kunnen er de juiste afvalsoort sorteren op de juiste locatie. Bijvoorbeeld: tuinafval in de 
container voor groenafval, steenpuin in de container voor steenafval. 

Het afval in alle containers die op het recyclagepark voorkomen wordt op een of andere manier 
verwerkt. We kunnen dus van elke container bepalen op welke trede van de ladder van Lansink ze 
voorkomt. Sommige afval dat op het recyclagepark binnen komt moet worden verbrand of gestort. 
Maar op het recyclagepark staan voor het overgrote deel containers waarvan het afval gerecycleerd 
wordt. Op het recyclagepark wordt ook afval ingezameld dat wordt hergebruikt. Ook kunnen mensen 
er hun klein gevaarlijk afval brengen. 
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2.2 Afval voorkomen en spullen hergebruiken  

Afval sorteren en recycleren is minder duur en beter voor het milieu dan afval verbranden of storten. 
Maar wat is er nog beter dan recyclage? 

Afval voorkomen.  Afval dat je niet veroorzaakt of koopt, is afval dat er niet is. Bijvoorbeeld: 
voedselresten. Deze ontstaan omdat we te veel eten kopen of te veel klaarmaken en het daarna 
moeten weggooien. Of koop bijvoorbeeld niet apart voorverpakte koeken, maar een grote doos 
waarin niet alles apart verpakt is.  

Hergebruiken van goederen.  Als we fruitsap drinken uit een glazen fles, kunnen we die daarna in de 
glascontainer gooien. Het glas wordt gerecycleerd tot nieuw glas. Maar er is nog steeds veel water 
en energie nodig om het glas te smelten. We kunnen ook fruitsap kopen in retourflessen, dat zijn 
flessen met statiegeld. Je levert dan de lege fles terug af in de winkel, de fles wordt uitgespoeld en 
opnieuw gevuld met fruitsap. Op deze manier wordt glas gewoon herbruikt. 
 
Wat is de kringloopcontainer? 

Spullen die je niet meer gebruikt of nodig hebt, maar die nog in goede staat zijn, doe je in de 
kringloopcontainer op het recyclagepark. Ze zijn bestemd voor de kringloopwinkel of 
tweedehandswinkel (Televil in Vilvoorde). Daar koopt iemand anders aan een laag bedrag jouw 
spullen. Want wat voor jou afval is, is voor iemand anders misschien juist heel bruikbaar. Zo worden 
goederen herbruikt en wordt afval voorkomen.  

Enkele voorbeelden: Als we een boek kopen en gelezen hebben, kunnen we het bij het oude papier 
gooien, zodat het kan gerecycleerd worden tot bv een nieuw boek. Maar we kunnen het ook 
hergebruiken. Dat kan door het in de kringloopcontainer te doen.  

Hetzelfde geldt voor kledij. Je kan de kledij die voor jou te klein geworden is op het recyclagepark in 
de textielcontainer doen, zodat het hergebruikt kan worden. Of je kan zelf in de tweedehandswinkel 
kleren kopen en zo afval voorkomen. 
 
 
MEDIA-ONDERSTEUNING (+/- 3 min) : Wat gebeurt er met oude of te kleine kleding die jij op 
het recyclagepark in de textielcontainer gooit? En hoe komt het uiteindelijk in de 
tweedehandswinkel, in de ontwikkelingslanden of bij de lappenboer terecht?  

http://www.schooltv.nl/video/wat-gebeurt-er-met-kleding-uit-de-kledingcontainer-kleding-
inzamelen-voor-ontwikkelingslanden/#q=recyclen 
 

 

http://www.schooltv.nl/video/wat-gebeurt-er-met-kleding-uit-de-kledingcontainer-kleding-inzamelen-voor-ontwikkelingslanden/#q=recyclen
http://www.schooltv.nl/video/wat-gebeurt-er-met-kleding-uit-de-kledingcontainer-kleding-inzamelen-voor-ontwikkelingslanden/#q=recyclen
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2.3. Recycleren, hoe gaat dat precies?  

2.3.1. Papier 

Papier wordt gemaakt van houtvezels afkomstig van bomen. Als we papier en karton recycleren, 
vermindert de vraag naar vers hout en wordt er bespaard op water en energie. 

Hoe gaat de recyclage van papier in zijn werk? Eerst wordt van het oude papier pulp gemaakt door 
er water aan toe te voegen. Alle ongewenste bestanddelen, zoals lak, nietjes, lijmresten, plastic en 
touw, worden er uit verwijderd. Daarna wordt de inkt verwijderd en soms wordt het papier nog 
gebleekt. Tenslotte wordt de papierpulp ontwaterd, geperst en gedroogd.  

Papier kan niet oneindig gerecycleerd worden. Na elke recyclage vermindert de kwaliteit van de 
houtvezels. Papier kan dus wel gerecycleerd worden, maar je krijgt telkens een mindere kwaliteit 
van papier.  Gemiddeld kunnen de papiervezels 5 tot 7 keer opnieuw worden gebruikt. Om de 
kwaliteit van nieuwe papier te verhogen, kunnen nieuwe vezels toegevoegd worden. Hoe hoger de 
gewenste kwaliteit, hoe meer extra vezels er nodig zijn. 
 

 
 
MEDIA-ONDERSTEUNING (+/- 4 min) :  

Hoe wordt papier gemaakt ? 
http://schooltv.nl/video/papier-hoe-wordt-het-eigenlijk-gemaakt/#q=recyclage%20papier 

Recyclage van papier: van oud papier wordt nieuw papier gemaakt. 
http://schooltv.nl/video/papierfabriek-van-oud-papier-wordt-nieuw-papier-
gemaakt/#q=recyclage%20papier 
 
 
Belang van sorteren en recycleren 

Als we de papier-kartoncontainer op de ladder van Lansink plaatsen, zijn we aangekomen bij 
“recycleren”. Het recyclagepark legt het accent zo veel mogelijk op recycleren van afval. Daarom 
noemen we het ook een “recyclagepark” en niet bijvoorbeeld zoals in sommige gemeenten 
containerpark. Het afval in de meeste containers die op het recyclagepark staan gaat dan ook naar 
de recyclagefabrieken om er nieuwe producten van te maken.  
Recycleerbaar afval brengen naar het recyclagepark is steeds gratis als je met kleine hoeveelheden 
komt. Zo belonen we al die mensen die hun best doen om te sorteren. 

 

Weetje: van het papier dat ingezameld wordt door Incovo worden kranten gemaakt: Het Nieuwsblad en 
Het Laatste Nieuws. 

http://schooltv.nl/video/papier-hoe-wordt-het-eigenlijk-gemaakt/#q=recyclage%20papier
http://schooltv.nl/video/papierfabriek-van-oud-papier-wordt-nieuw-papier-gemaakt/#q=recyclage%20papier
http://schooltv.nl/video/papierfabriek-van-oud-papier-wordt-nieuw-papier-gemaakt/#q=recyclage%20papier
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Waarom is recycleren van afval belangrijk? 
1. het is beter voor het milieu 
2. het is minder duur 
3. grondstoffen van de aarde raken minder snel uitgeput 
4. recycleren vraagt meestal minder energie dan het maken van nieuwe producten. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waarom is recycleren van papier beter dan nieuw papier maken?  
Papier recycleren bespaart op hout, water en energie: 

• Hout is afkomstig van bomen. Ook al zijn er ondertussen plantages speciaal voor de 
papierproductie, bomen hebben een zekere groeitijd nodig en zijn dus niet in oneindige 
mate aanwezig op de planeet. 

• De energie voor de papierproductie wordt nog vaak geleverd door fossiele brandstoffen, 
als aardolie, steenkool... Deze zijn niet alleen eindig en putten de aarde uit, maar ze 
produceren ook CO2 tijdens het verbrandingsproces. Zo draagt het maken van nieuw 
papier bij tot de klimaatverandering. 

• Het water dat nodig is voor papierproductie moet een grote zuivering ondergaan voordat 
het proper genoeg is om terug te gebruiken of terug in de natuur te lozen. 

Wat kan je zelf doen? 
• gewoon minder papier gebruiken (preventie) 
• papier hergebruiken door bijvoorbeeld ook op de achterkant te schrijven 
• gerecycleerd papier kopen 
• Je papierafval niet bij het restafval gooien (wordt verbrand), maar goed sorteren door het in de 

papiermand in de klas te gooien. 
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2.3.2. Glas 

Productie- en recyclageproces glas 

Glas wordt gemaakt van o.a. zand. Als we glas recycleren gebruiken we dus minder zand uit de 
natuur. Tijdens de productie van nieuw glas zijn temperaturen tussen 1500 en 1600°C nodig om 
zand, soda en kalk te mengen. Maar bij hersmelten van glas is tot 25% minder energie nodig en 
meer dan 50% minder soda nodig dan bij het maken van nieuw glas. Soda wordt gebruikt om het 
smeltpunt te verlagen. 
Glas is trouwens een fantastisch product voor recyclage! In tegenstelling tot papier, dat in 
kwaliteit vermindert bij het recycleren, kan glas oneindig keer worden gerecycleerd tot nieuw glas 
zonder enige vorm van kwaliteitsverlies. 
 
MEDIA-ONDERSTEUNING (+/- 2 min): Hoe wordt glas gerecycleerd ? 

http://schooltv.nl/video/glasrecycling-van-oud-glas-worden-nieuwe-flessen-
gemaakt/#q=recyclage%20glas 
 
MEDIA-ONDERSTEUNING (3 min): Hoe wordt glas gerecycleerd (Bron: Van Gansewinkel: 
ophalen, sorteren, reinigen en verwerken van glas 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=g1-baf4yXg4 
 

Sorteerrichtlijnen 

Op het recyclagepark worden wit glas, gekleurd glas en vlak glas ingezameld. Het is heel belangrijk 
voor recyclage dat de je de sorteerrichtlijnen goed opvolgt. Als er bijvoorbeeld één porseleinen tas 
bij deze container glas belandt, dan geeft dit problemen en zal de lading nieuwe glazen flessen die 
ervan gemaakt worden fouten vertonen. De hele lading moet dan weggestort worden. En alle 
mensen die hier in de container wel enkel glas gooiden, hebben eigenlijk voor niets gesorteerd. 
Besluit: recyclage heeft enkel zin bij goede naleving van de sorteerrichtlijnen. 

 

 

 

 

 

 

http://schooltv.nl/video/glasrecycling-van-oud-glas-worden-nieuwe-flessen-gemaakt/#q=recyclage%20glas
http://schooltv.nl/video/glasrecycling-van-oud-glas-worden-nieuwe-flessen-gemaakt/#q=recyclage%20glas
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2.3.3 Plastic 

Als je plastic niet bij het restafval gooit maar sorteert, kan het gerecycleerd worden tot 
nieuwe plastic. Er bestaan heel veel verschillende soorten plastic. Sommigen kan je naar het 
recyclagepark brengen, andere stop je in je pmd-zak. Hier bekijken we wat er gebeurt met PET 
of het plastic drankflesje. Als je het in de pmd-zak stopt wordt het hersmolten en worden er 
weer nieuwe flessen van gemaakt.  

 

MEDIA-ONDERSTEUNING (+/- 4 min): Plastic recycleren, hoe doe je dat? 

http://www.schooltv.nl/video/plastic-recyclen-hoe-doe-je-dat-van-oude-fles-naar-nieuwe-
fles/#q=recyclen 

 

2.3.4 Gft 

Composteren 

Groenafval is biologisch afbreekbaar, het vergaat. Je kan het groenafval van je tuin terug herwerken 
in je eigen tuin. Dat heet kringlooptuinieren. Voorbeelden: 

Je kan het groenafval composteren in een compostvat of –bak. Hoe gaat dat precies in zijn werk? 
Het groenafval bestaat uit allerlei plantaardige resten die door schimmels, bacteriën en wormen 
worden verwerkt tot compost. De compost kan je nadien in de tuin gebruiken om je grond te 
verbeteren. Compost is 100% natuurlijk. Composteren is te vergelijken met wat in het bos gebeurt. 
Afgevallen bladeren, twijgjes, dode planten en dieren vormen zich om tot donkerbruine bosgrond. 
Compost afkomstig uit een compostvat of –bak ruikt ook naar bosgrond. 

Met grote takken uit je tuin kan je een takkenwal of een takkenvlechtwerk maken. 
Of je kan snoeihout verhakselen. Deze kleine stukjes hout kan je dan thuis rond je planten leggen. 
Het voorkomt onkruid en zorgt ervoor dat je planten minder snel uitdrogen. Met hakselhout kan je 
een snipperpad aanleggen of een snipperwand maken. 

http://www.schooltv.nl/video/plastic-recyclen-hoe-doe-je-dat-van-oude-fles-naar-nieuwe-fles/#q=recyclen
http://www.schooltv.nl/video/plastic-recyclen-hoe-doe-je-dat-van-oude-fles-naar-nieuwe-fles/#q=recyclen
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Je kan je tuinafval, samen met je keukenafval (bereid of 
onbereid groenten- en fruitafval) ook in de gft-container 
doen voor de huis-aan-huisophaling. Het gaat dan naar een 
gesloten composterings-installatie waar het verwerkt 
wordt tot gft-compost. 

Ook kan je groenafval en stronken naar het recyclagepark 
brengen. Incovo brengt het groenafval van het 
recyclagepark naar de composteringsinstallatie van 
Ecowerf tegen Leuven.   

 

 

 

Biogasinstallatie: composteren met energiewinst 

Bij de omzetting van groenafval tot compost komt biogas vrij. Biogas is in hoofdzaak een mengeling 
van methaan en koolstofdioxide. Belangrijk is dat dit gas als energie kan dienen. Het biogas gaat 
dan naar een warmtekrachtcentrale en zo kunnen er bijvoorbeeld huizen mee verwarmd worden. 
Vanwege de biologische oorsprong is biogas een duurzame energiebron en dus een goed alternatief 
voor bijvoorbeeld kernenergie. 
 
 

2.3.5. Materialengebruik 

Op de ladder van Lansink staat recyclage hoger op de ladder dan verbranden en storten. Maar ook 
bij recyclage zijn er verschillen in de kwaliteit en de haalbaarheid.  
 
Het materiaal waaruit het product is gemaakt is van belang voor de kwaliteit van het eindproduct. 
Bijvoorbeeld: glas kan oneindig veel keer gerecycleerd worden zonder kwaliteitsverlies. Plastic 
folies ingezameld op het recyclagepark worden 100% gerecycleerd tot nieuwe folies. Ook 
piepschuim of isomo, metaal (staal, aluminium, …), en gyproc gipsplaten worden gerecycleerd tot 
dezelfde nieuwe materialen.  
 
Sommige producten kunnen we recycleren, maar het eindproduct vormt een mindere kwaliteit dan 
het oorspronkelijke product. Dat noemen we downcycling. We leerden al dat papier vermindert in 
kwaliteit elke keer dat we het recycleren. Andere voorbeelden: massief hout herwerkt tot 
spaanderplaten, kurk tot natuurlijk isolatiemateriaal, steenpuin wordt vermalen en gebruikt als 
ondergrond voor wegen en gebouwen.  

Weetje: Compost is de oudste bekende vorm van recyclage. In 200 voor Christus al beschreven de 
Romeinen hoe men groenafval moest bewerken en gebruiken. 

http://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwij4uGmzYXKAhVC6xQKHSVIDjgQjRwIBw&url=http://www.imog.be/over-imog/activiteiten/in-moen/groencompostering/&psig=AFQjCNF4jGMjUC2njVOuSOoSlz3qaUkroA&ust=1451634268684944
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Bij plastic hangt het eindproduct af van de soort plastic en de manier van verwerken. 
Sommige plastic (HDPE, PET) kan herwerkt worden tot plastic granulen of flakes, die kunnen 
gesmolten worden tot voorwerpen met een gelijkaardige kwaliteit.   
Andere plastic (LDPE, harde plastic…) wordt herwerkt tot plastic voorwerpen van mindere kwaliteit 
zoals zitbanken of paaltjes. Eens deze stuk zijn worden ze niet meer gerecycleerd maar verbrand. 
 

  

 

 
 
Soms wordt materiaal niet herwerkt tot een nieuw product. Maar wel, zoals bij de elektrische 
toestellen (AEEA), wordt het product ofwel hersteld ofwel helemaal ontmanteld en alle onderdelen 
afzonderlijk verwerkt: edelmetalen, staal, aluminium, verschillende plastics, batterijen of andere 
gevaarlijke stoffen … 
 
Soms wordt niet gekozen om een product te recycleren ook al is het technisch gezien mogelijk. Dat 
is zo bij recyclage van producten waarbij het milieu te veel wordt belast, de bewerking te 
ingewikkeld is, of er te weinig afval voorhanden is. Is bijvoorbeeld een recyclageproces voorlopig 
nog te duur, dan kan een recyclagebedrijf de kosten niet dragen en niet blijven bestaan. Voor die 
producten zal men dan ook kiezen voor verbranding van het afval en recupereren van de restwarmte, 
tot er betere recyclagetechnieken uitgevonden worden. Bijvoorbeeld: 
• Wegwerpluiers 
• Plastic dat niet in de pmd-zak mag, zoals een yoghurtpotje 

 
 

2.4. Groot restafval 

Niet recycleerbaar afval: storten en verbanden 

Soms kan afval niet gerecycleerd worden. Dan wordt het gestort of verbrand. In Europa is het 
storten van huishoudelijk afval verboden sinds 2006. Enkel bedrijfsafval dat niet kan hergebruikt, 
gerecycleerd of verbrand worden, wordt nog gestort. En dat mag enkel in strikt daarvoor voorziene 
stortplaatsen. 

Bijvoorbeeld asbest. Asbest delven is ondertussen verboden in Europa, omdat het inademen van 
asbest gevaarlijk kan zijn voor de gezondheid. Maar er zijn nog afvalproducten die bestaan uit 

PET 

http://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiP9J_m1oXKAhWGuRoKHcesB4EQjRwIBw&url=http://www.howardcountymd.gov/recyclingcollectiondetails.htm&psig=AFQjCNFp2_06qlAkZ8n6LcksXppJaG_i1w&ust=1451636729813031
http://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiijMuy2IXKAhVDthoKHSu7D_UQjRwIBw&url=http://www.wrap.org.uk/content/pet-plastic-bottles&psig=AFQjCNEb63EOhASPweb_kjJ_yL94_fGAwA&ust=1451637274911037
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asbest. Die kunnen mensen naar het recyclagepark brengen. En daarna? Aangezien asbest een 
natuurlijk gesteente is dat wordt gedolven uit de bodem, wordt het nadien ook gewoon terug 
gestort in de bodem.  

Een ander voorbeeld van afval dat niet kan gerecycleerd worden is groot restafval. In de container 
van groot restafval horen grote stukken afval die niet bij je thuis in de restafvalzak passen. Groot 
restafval wordt, net zoals de restafvalzakken die je thuis hebt, verbrand in de verbrandingsovens. 
 

Waarom betalen voor afval dat verbrand wordt? 

Verbranden van afval is duur: het verbranden van 1 ton groot afval in de verbrandingsoven kost 170 
euro. En het is milieubelastend. Bovendien gaan de materialen waarvan het afval gemaakt is 
verloren omdat ze gewoon opgebrand worden. 

Daarom kost groot afval brengen naar het recyclagepark wél geld. Op het recyclagepark kan je bijna 
alles gratis brengen als je met kleine hoeveelheden komt. Maar voor groot afval moet je wel steeds 
betalen. Ook de zakken restafval die we aan huis ophalen kosten 1,80 euro per stuk. Terwijl de 
ophaling van papier en karton gratis is, en van pmd bijna gratis (0,15 euro per zak). Als we geld 
vragen, gaan mensen beter nadenken! 

Wat mag dus allemaal in de groot restafvalcontainer? Zo weinig mogelijk, want het materiaal wordt 
niet gerecycleerd maar gaat naar de verbrandingsoven.  

Concreet praktijkvoorbeeld: je komt naar het recyclagepark en brengt een houten kast met glazen 
deurtjes. Dat gooi je beter niet bij het groot afval, maar scheidt het afval: hout in de houtcontainer 
en glas in de container van vlak glas. Van het hout worden nieuwe spaanderplaten gemaakt, van 
glas maakt men nieuw glas. 

Of je brengt een oude driewieler waar zowel plastic als metaal aan hangt. Ook deze gooi je best 
niet bij het groot afval. Plastic kan in de container van harde plastic, metaal kan in de container van 
metaal. Dan gaat dit afval niet naar de verbrandingsoven, maar naar de recyclagefabriek. Het 
materiaal gaat niet verloren maar wordt gerecycleerd.  En dan is het ook gratis in plaats van dat je 
voor groot restafval moet betalen. 

Verbranden met energierecuperatie 

Ondertussen zijn de verbrandingsovens vandaag uitgerust om de warmte die ontstaat bij de 
verbranding van afval op te vangen. Zo doen de verbrandingsovens toch aan een vorm van recyclage: 
recyclage van energie. Bijvoorbeeld de warmte, de energie die vrijkomt na het verbranden van de 
restafvalzakken van Incovo, voorziet 16.000 gezinnen van energie in hun woningen. 
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MEDIA-ONDERSTEUNING (+/- 3 min) : Hoe maak je energie uit afval? 

Afval dat niet kan worden hergebruikt, gaat de verbrandingsoven in. De warmte die daarbij vrijkomt, 
kun je gebruiken om bijvoorbeeld water te verwarmen. En met de stoom kun je elektriciteit 
opwekken. Twee vliegen in één klap! 

http://schooltv.nl/video/hoe-maak-je-energie-uit-afval-warm-water-en-
elektriciteit/#q=afval%20verbranden%20 
 
 

2.5. KGA of klein gevaarlijk afval 

Op het recyclagepark kunnen mensen ook ‘gevaarlijke producten’ brengen. Dat betekent dat ze 
giftig, gevaarlijk of heel brandbaar zijn, of dat ze op een zeer speciale manier verwerkt moeten 
worden. 

Incovo en milieu 

Eén van de kerntaken van Incovo is om te trachten het milieu mee te verbeteren.  
Daarom is KGA op het recyclagepark steeds gratis. Zo probeert Incovo te voorkomen dat gevaarlijk 
of giftig afval op de grond terecht komt, in de riool of in de restafvalzak. 

Frituurolie bijvoorbeeld dat in de riool belandt, zorgt voor verstoppingen in de leidingen en 
verstoringen in de waterzuiveringsinstallaties. Als het in de bodem of in waterlopen terecht komt, 
verstikt het gedurende enkele weken alle leven. Olie heeft immers de nadelige eigenschap om 
bovenop het water, of rond bodemdeeltjes, een voor zuurstof ondoordringbare laag te vormen. En 
zonder zuurstof kan een plant, dier of micro-organisme niet in leven blijven. Maar ingezameld op het 
recyclagepark wordt frituurolie verwerkt tot biobrandstof. Een goeie zaak voor het milieu. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://schooltv.nl/video/hoe-maak-je-energie-uit-afval-warm-water-en-elektriciteit/#q=afval%20verbranden%20
http://schooltv.nl/video/hoe-maak-je-energie-uit-afval-warm-water-en-elektriciteit/#q=afval%20verbranden%20
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3. Circulaire economie of kringloopeconomie 
 

LESDOEL: De leerling kent de kringloopeconomie gebaseerd op recyclage en 
hergebruik. De leerling leert hoe het recyclagepark hierin past, maar ook hoe hij zelf 
kan bijdragen aan een beter milieu en het verkleinen van de afvalberg. Dit deel bevat 
actuele thema’s en kernbegrippen rond circulaire economie en recyclage, in de vorm 
van hapklare oefeningen of media-ondersteuning. 

 
MEDIA-ONDERSTEUNING (+/- 4 min): de kringloopeconomie:  
https://www.youtube.com/watch?v=2_orGl_s7UY 
 
Oefening in groepjes: Laat de kinderen op een blad brainstormen over dingen en gewoontes die in de 
juiste richting gaan voor circulaire economie, en over wat nog niet goed gaat. 
 
De natuur kent geen afval, maar bestaat uit oneindige kringlopen. Afval van de ene soort, is voedsel 
voor de andere. Energie wordt geleverd door de zon. Planten, dieren en al het leven groeit, gaat dood 
en de voedingsstoffen vloeien weer veilig terug in de bodem. En het werkt! Want de bodem blijft 
vruchtbaar, waardoor nieuwe planten groeien.  

 
Toch kiezen wij mensen, bij het maken van producten 
vaak voor een lineaire benadering:  
   1 We nemen  
   2  we maken  
   3 en we gooien weg 

 

 
Dat betekent concreet: we delven of importeren een grondstof, we produceren er een product mee, 
we gebruiken het en gooien het weg. Een nieuwe telefoon komt uit en dus willen we van de oude af. 
Onze wasmachine gaat kapot en dus kopen we een andere.  
80% van wat we produceren wordt slechts één keer gebruikt en dan weggegooid. 
 
Een oplossing hiervoor is een circulaire economie of kringloopeconomie. Dat betekent dat al van bij 
het maken bepaald wordt hoe het product of zijn onderdelen nadien gebruikt zullen worden. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=2_orGl_s7UY
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Kringloopeconomie gaat dus nog een stap verder dan dat wij ons afval naar het recyclagepark 
brengen. Naar het recyclagepark gaan is natuurlijk een hele goede stap. Maar wanneer al in de 
fabriek bij het maken van het product nagedacht is over wat er straks mee zal gebeuren als het 
afval wordt, dan ontstaat er een circulaire economie. Bijvoorbeeld: de fabrikant van gipsplaten 
(gyproc, fermacell) herwerkt zelf zijn eigen gipsplaten die ingezameld worden op het recyclagepark. 
 
Voorbeelden die bijdragen tot een circulaire economie:  
• modulaire gsm, composteerbare zetel… 
• leasen of huren van goederen in plaats kopen. (Opmerking: Wat is leasen? Leasen lijkt op huren, 

maar bij leasen is er nadien een mogelijkheid tot aankopen van het product). 
 
Andere goede initiatieven die onze overconsumptie en verspilling tegen gaan: 
• tweedehandssites 
• deelinitiatieven bv auto-delen, Peerby, Puur Plezier (speelgoedabonnement) … : delen van 

voorwerpen die je niet vaak gebruikt of veel plaats innemen, zoals grondboren, haagscharen, 
hakselaars, een auto voor wie in de stad woont, … 

• open source-initiatieven: waarbij je technieken of handleidingen vrij kan verkrijgen op het 
internet, waardoor je niet verplicht wordt om alles te kopen. Bijvoorbeeld: spelletjes, 
computerprogramma’s of modules om je eigen website te bouwen, Wiki House: waar je 
bouwplannen vindt voor een houten gebouw of meubels, dat je gewoon op maat laat maken in 
een zagerij. 

• Do-it-yourself (DIY) initiatieven: instructiefilmpjes of handleidingen om zelf te maken of te 
bouwen. Bijvoorbeeld: recepten om wasmiddelen en andere poetsmiddelen zelf te maken, 
bouwinstructies voor huizen of machines …  

Achteraan de lesbundel bevinden zich creatieve toepassingen met afval voor kinderen. 

 

 

https://sites.google.com/site/gsminzameling/levenscyclus-gsm/Cyclus.jpg?attredirects=0
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4. Ter afronding  

 
Individuele of klassikale oefening :  
Hergebruik van goederen 
(Lesondersteuning bij deze oefening: zie bijlage, oefening 5) 

Geef een beter, herbruikbaar alternatief voor deze wegwerpproducten. 
Aluminiumfolie rond boterhammen – Wegwerpluier - Plastic zak – Keukenpapier - Plasticen fles 
water - Plastic wegwerpbord en bestek – Wegwerpbatterijen - Papieren zakdoeken - Koekje 
verpakt in plastic folie - Drank uit kleine brikjes 

 
of uitleidend gesprekje over wat je thuis kan doen 

Willen we een circulaire economie waarbij afval gerecycleerd en hersteld wordt, dan moeten we 
allemaal samenwerken. Alleen als iedereen zijn steentje bijdraagt wordt de afvalberg kleiner en het 
milieu beter. Wat kunnen we zelf doen? 

- Beperk thuis je afval en sorteer. 
Thuis afval beperken of hergebruiken is alvast een goed voorbeeld om het milieu te verbeteren (bv 
drinkbus). Maar ook beter sorteren vormt een grote hulp. 

- Ga naar het recyclagepark. 
De meeste producten die op het recyclagepark komen, worden gerecycleerd, hersteld of herbruikt. 
Afval recycleren voorkomt verspilling, uitputting van de grondstoffen en vervuiling. Besluit: wie naar 
het recyclagepark komt is echt goed bezig!  
 
Concreet: 
 
(1) Wie houdt thuis plastic folies apart? Eens proberen! 

Plastic folies zijn alle zeer soepele plastic verpakkingen zoals zakjes, het plastic waar zes 
flessen cola mee samen zitten, het plastic wikkeltje rond een pak koekjes.  
Plastic vind je overal. Je kan niets kopen of het zit wel in een plastic verpakking. Plastic blijft 
ook heel lang rondslingeren in de natuur voor het vergaat. Je bent dus goed bezig als je plastic 
zo veel als mogelijk sorteert. Folies bijhouden is gemakkelijk, niet vuil en heel dankbaar want je 
hebt er onmiddellijk heel veel van. Ze zijn gratis op het recyclagepark en ze worden 100% 
gerecycleerd tot nieuwe folies. 

(2) Aparte doos of box voor recyclagepark.  
Hoe werkt dit? Heb je een stukje oud metaal, één enkel kopje, een toestel met batterijen of 
elektrische snoer, een kapotte lampenkap, een stukje harde plastic of andere kleine stukken 
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afval die perfect recycleerbaar zijn? Bewaar ze thuis apart in een curverbox, lege doos…: 
de recyclageparkdoos. Stop ze in de recyclageparkdoos. Als de doos vol is breng je ze naar het 
recyclagepark.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Enkel begrippen:  

Duurzame ontwikkeling: De huidige generatie voorziet in haar noden, zonder de mogelijkheden 
voor de volgende generatie te beperken. 

Kringloopeconomie: In een kringloopeconomie is het afval van het ene bedrijf een grondstof 
voor een ander bedrijf.  In plaats van producten weg te gooien worden ze gerecycleerd. Zo 
kunnen ze opnieuw van nut zijn voor andere bedrijven die ze als grondstof gebruiken bij het 
maken van hun producten. Er gaat dan niets verloren, het afval wordt een nieuwe grondstof en 
gebruikt als basis voor nieuwe producten. 

Downcycling: Recyclage waarbij het gerecycleerde product niet meer dezelfde kwaliteit heeft 
als het oorspronkelijke product. 

Geplande veroudering (‘planned obsolescence’): dit is het bewust produceren van goederen 
met een beperkte levensduur of met een slechte herstelbaarheid. Al van bij het maken van het 
product is het bedoeling van de fabrikant dat de consument het product sneller moet 
vervangen dan eigenlijk nodig is, bv omdat het product snel defect gaat, omdat het uit de mode 
raakt, omdat er geen herstelmogelijkheden voorzien zijn of omdat de herstelling meer kost dan 
een nieuw product kopen. 

Cradle-to-cradle (C2C): betekent ‘van wieg tot wieg’, d.w.z. er worden continue kringlopen 
gecreëerd, zonder schadelijke effecten voor het milieu.  
Een product wordt zo gemaakt dat het na gebruik uiteengehaald kan worden, en alle 
grondstoffen ervan dienen om diezelfde producten of producten van minstens dezelfde 
kwaliteit te maken. De materiaalkeuze is belangrijk want het product moet functioneel en 
veilig zijn en volledig gerecycleerd kunnen worden. Bv: modulaire gsm… 
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Extra: discussieoefening: Downcycling en 
materialenverlies bij gsm’s en oplossingen volgens de 
circulaire economie 
 (+/- 30 min) 
 

Bespreek bij gsm’s de verspilling van materialen? Bv: Waarom bestaat er geen 
universele gsm-lader? Bespreek het probleem van ‘planned obsolescence’ of geplande 
veroudering bij gsm’s (zie ‘begrippen’ hieronder). 
Hoe kan dit beter? Hoe kan een gsm passen in een circulaire economie? Laat de 
leerlingen zelf nadenken hierover, zodat ze kunnen komen tot het idee van een 
modulaire gsm. 

Levenscyclus van een gsm en impact op mens en milieu (GoodPlanet Belgium)  

Lesondersteuning bij deze oefening: bijlage 4:  

- Online werktool voor in de klas “het leven van een gsm” 
https://sites.google.com/site/gsminzameling/home 
Aan de hand van informatie, foto’s, tabellen leren we de levenscyclus van een gsm en de 
gevaren voor mens en milieu. Oefeningen, discussies, groepswerkjes zijn erin verwerkt. De site 
is zo opgebouwd dat leerlingen hier alle info kunnen terugvinden. 

- Document “Naar een duurzaam consumptiepatroon voor onze gsm en/of smartphone” 
http://www.goodplanet.be/gsm-inzameling/docs/GSM-Levenscyclus-donker-LR.pdf 
Wereldwijd zijn er 6 miljard gsm-gebruikers. In Europa heeft zelfs meer dan 95% van de 
jongeren een gsm of smartphone. Maar weten we wel waar dat toestel vandaan komt, welke 
materialen erin zitten en wat er achteraf mee gebeurt? Hoe ziet de levenscyclus er uit en wat 
is er nodig om te evolueren naar een duurzame levenscyclus? 

 
Wat is een modulaire telefoon? 

Deze telefoon kan de gebruiker zelf ‘upgraden’ door 
nieuwe onderdelen te kopen.  
Zo kunnen de onderdelen die in een smartphone zitten, 
zoals scherm of camera, worden vervangen en kan de 
gebruiker zelf zijn eigen perfecte smartphone 
samenstellen. 

 
 

De eerste modulaire smartphone (Gray Phone van Google) komt in 2016 uit. Hij is opgebouwd uit 
een basisframe waarop een soort van Lego-blokken gemonteerd worden.  Bv wie de camera wil 
vervangen, kan het blokje met de camera vervangen, enz…  
De toekomstplannen zijn dat je zelf losse onderdelen kan printen met 3d-printers. 

 

https://sites.google.com/site/gsminzameling/home
http://www.goodplanet.be/gsm-inzameling/docs/GSM-Levenscyclus-donker-LR.pdf
http://www.gsm-antennes.nl/androidworld-en-samsung-ontleden-smartphone
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Extra: creatieve toepassingen met afval :  

Knutsel en kook ! (+/- 1 lesuur)  
Afval beperken en afval hergebruiken.  
Op internet (bv pinterest) kan je allerlei recepten, filmpjes en handleidingen vinden om prachtige en 
bruikbare spullen te knutselen van afval.  

Let op: Een geknutseld voorwerp dat stuk gaat, kan helaas enkel in de afvalbak (downcycling). 
 
Maak een koekjesdoos van een  
botervlootje 

 
 
 

 
   Bak koekjes voor de hele schoolweek 

      

Maak limonade of ice tea met kraantjeswater 

 
 
 

    Portemonnee van een drankkarton 

      

Maak een voederbakje 

 

  

 

   Insectenhotel van paletten  

 

 
 

http://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNDvi-fFxscCFQlbGgodPPYEvA&url=http://www.kookwijser.nl/joomla/index.php/nl/boterdeeg/79-gevulde-zandkoekjes-6-stuks.html&ei=qZXdVZD3A4m2abzsk-AL&psig=AFQjCNEgSTuc8U7WbCZ3zWFYStyk3fiEHQ&ust=1440671443838423
http://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNiz7PzGxscCFUjuGgodd08I1w&url=http://www.myhightea.nl/recepten/recept-munt-ijsthee/&ei=45bdVZi2B8jca_eeobgN&psig=AFQjCNFJ6eutZzNzHb8C6jEdrgg9cGMFOA&ust=1440671837302650
https://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJeYhZHIxscCFUgfGgodJWYO8A&url=https://www.pinterest.com/prinsesfiona/moederdag-vaderdag/&ei=GZjdVdenN8i-aKXMuYAP&psig=AFQjCNGAY6xKQXApni-hEw_R8tEPsqzDCg&ust=1440672113994736
http://3.bp.blogspot.com/-GbF3UjdXEBE/T4_1aid4tMI/AAAAAAAABkg/fly4JdqqpAE/s1600/580256_400542556632017_220236927995915_1472315_1899647220_n.jpg
http://www.learninglandscapesdesign.com/wp-content/uploads/2013/05/wildlife-trust-insect-hotel-1024x727.jpg
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Extra: Eindigheid van grondstoffen: klassikale oefening  
(+/- 15 min.) 
http://www.worldometers.info/nl/  

Bekijk klassikaal deze “real time” statistieken. Ze verspringen elke seconde en geven een 
indrukwekkend beeld. Bespreek wat dit voor onze toekomst betekent.  
Trek het positieve besluit dat we er allemaal samen concreet iets aan kunnen doen, onder andere 
door afval te brengen naar het recyclagepark. 

We leerden al dat grondstoffen voor nieuwe producten eindig zijn. Daarnaast zijn we met steeds 
meer mensen op de planeet en consumeren we meer in plaats van minder.  
Laat ons kijken naar de worldometer, een website waar van verschillende onderwerpen elke 
seconde de cijfers worden bijgehouden: 
1. We zien nu in “real time” hoe elke seconde de wereldbevolking aangroeit, en hoeveel geboortes 

er zijn vandaag.  
2. In de twee rubrieken eronder zien we hoeveel wij consumeren: het aantal auto’s dat er per 

seconde bij komen op de planeet, maar ook fietsen, computers, kranten, mobiele telefoons 
enzovoort.  

3. Tegelijk kunnen we bekijken wat hiervan per seconde de impact is op ons milieu: hoeveel 
hectare bos is er verloren gegaan, hoeveel tonnen CO2 uitstoot, woestijnvorming, chemisch 
afval in de natuur, erosie... 

Uiteraard laten we ons door deze cijfers niet totaal ontmoedigen!  
Bijvoorbeeld: we zien in deze statistieken namelijk ook dat er een massa potentieel aan zonne-
energie aanwezig op het aardvlak.  
Maar we gaan wel best zo slim mogelijk om met wat we hebben!  
Wie naar het recyclagepark komt met zijn afval is echt goed bezig. Iedere inwoner kan op het 
recyclagepark van Incovo/Interza gratis terecht met bijna alle fracties als ze in kleine hoeveelheden 
(gewone koffer) worden gebracht (uitzondering: groot restafval). 
  

http://www.worldometers.info/nl/
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Ladder van Lansink 
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Ladder van Lansink 
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Vragenblad:  
Vul in tijdens de rondleiding op het recyclagepark 

 
 
(1) Wat doet de afvalintercommunale Incovo?  

 
1. …………………………………………………………………………………………………………………. 
2. …………………………………………………………………………………………………………………. 
3. …………………………………………………………………………………………………………………. 
 

(2) Waar kan je met dit afval terecht? Verbind. 
 

 

 
 

Ophaalwagen 

 

 
 
 
 
Op straat… 

 

 
 
 

 
Straatafvalbak 

 

 
 

 
 
 
 

 
Recyclagepark 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOvezcyNoccCFcm8Ggod0PEPUw&url=https://www.pinterest.com/kleuterklas/thema-beroepen/&ei=qvTJVevhMcn5atDjv5gF&bvm=bv.99804247,d.d2s&psig=AFQjCNE3EFrKw72sFeUcIhIy0XkByf0J7A&ust=1439385100843105
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(3) Waarom noemen we dit park ‘recyclagepark’ (en niet containerpark)? 
 
.......................................................................................................... 
.......................................................................................................... 
 
 

(4) Omcirkel wat wel in de glascontainer mag?  
 

 

 

  

 
 

 Spiegel 

 
 

 

 
 

 

 
 

(5) Som drie voorwerpen op die altijd in de container van groot restafval horen. 
 
* .......................................................................................................... 
* .......................................................................................................... 
* .......................................................................................................... 

 
(6) Waarom moet voor groot afval betaald worden? 

O     1. Omdat het altijd grote stukken zijn 
O     2. Omdat het verbrand wordt 
O     3. Omdat het veel werk is om het te recycleren 

 
(7) Geef drie redenen waarom we best zo goed al mogelijk voor de natuur en het milieu zorgen. 

 
.......................................................................................................... 
.......................................................................................................... 
.......................................................................................................... 
 

http://www.google.co.uk/imgres?imgurl=http://cache3.asset-cache.net/gc/514855013-teapot-steam-drawing-gettyimages.jpg?v%3D1%26c%3DIWSAsset%26k%3D2%26d%3Dz51GyizP46%2Bh4Re0HH2gJAgD3TFItYF4cWOJS6AS57oW4dOxhofkYbXsUGXQ2Fwp&imgrefurl=http://www.gettyimages.be/detail/illustratie/teapot-steam-drawing-royalty-free-illustraties/514855013&h=414&w=414&tbnid=A4WBhoNeAIIA3M:&docid=x7wsuHw8szUlDM&hl=nl&ei=AOfJVa7VNsT5aqKjn9AF&tbm=isch&ved=0CCYQMygjMCM4ZGoVChMIrtXVyIChxwIVxLwaCh2i0Qda
http://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOCOzp-CoccCFQxsGgodIMoOWA&url=http://www.dejuistelamp.nl/gloeilampen/normaallamp-15w-e27-helder.html&ei=w-jJVaChKIzYaaCUu8AF&psig=AFQjCNFrnRAtqIA9RmLv7BD53kSI-ppOHg&ust=1439382080310504
http://www.google.co.uk/imgres?imgurl=http://g03.s.alicdn.com/kf/HTB1OUY3HpXXXXbYXVXXq6xXFXXX1/glass-jar-with-cap-for-salad-jam.jpg&imgrefurl=http://dutch.alibaba.com/product-gs/glass-jar-with-cap-for-salad-jam-or-sauce-packing-343651618.html&h=250&w=360&tbnid=HXGzVKAV3-3Q3M:&docid=Iz18xHAihJyqRM&hl=nl&ei=0efJVfWACIueaP6LodgG&tbm=isch&ved=0CFIQMygoMChqFQoTCLWt-6uBoccCFQsPGgod_kUIaw
http://www.google.co.uk/imgres?imgurl=http://www.kleurplaatkleurplaten.nl/coloreadas/wijnfles-kleur_1383482557_img.gif&imgrefurl=http://www.kleurplaatkleurplaten.nl/kleurplaat-wijnfles-kleur_753426.html&h=830&w=547&tbnid=05CXuEVR_Gb8HM:&docid=4wxTMSkwoY45gM&hl=nl&ei=kefJVdyWCMOla8juqrgF&tbm=isch&ved=0CEcQMyhEMEQ4yAFqFQoTCJyjuY2BoccCFcPSGgodSLcKVw
http://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLiXoruEoccCFURXGgodokMCXA&url=http://www.supercoloring.com/nl/kleurplaten/kopje-en-schotel&ei=FuvJVbi0IMSuaaKHieAF&bvm=bv.99804247,d.d2s&psig=AFQjCNG7SlYV1IDvU9ns8XsgHsSaZZybSw&ust=1439382660681996
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(8) Wat is er nog beter dan sorteren en recyleren. Meerdere antwoorden zijn mogelijk: 
O     1. afval verbranden 
O     2. Geen afval kopen 
O     3. Afval op de grond gooien 
O     4. Producten opnieuw gebruiken  
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Antwoorden bij vragenblad:  

 
 
1 Wat doet de afvalintercommunale?  

Mogelijke antwoorden:  
- haalt afval op bij de mensen thuis 
- baat het recyclagepark uit waar mensen afval kunnen brengen 
- zorgt voor het afval van de inwoners 
- helpt mee om het milieu te verbeteren 
- werkt voor vijf gemeenten 
- haalt sluikstorten op die inwoners melden 

 
2 Waar kan je met dit afval terecht? Verbind. 

- Ophaalwagen  Restafvalzak 
- straatafvalbak   Klokhuis dat je op straat hebt 
- Recyclagepark  Frituurolie (gevaarlijk afval), zetel (groot restafval), wasmachine 

(recyclage elektrische apparaten) 
 
3 Waarom noemen we dit park niet containerpark, maar ‘recyclagepark’? 

Omdat we zo veel als mogelijk van het ingezamelde afval recycleren. Enkel wat niet kan 
gerecycleerd worden, wordt verbrandt (groot afval) of gestort (asbest, porselein). 
 

4 Omcirkel wat wel in de glascontainer mag. 
Wijnfles, glazen bokaal 

 
5 Som drie voorwerpen op die altijd in de container van groot afval horen. 

Meubels, matrassen, verduurzaamd hout, PVC (bv regenpijp en plastic dakgoot) 
 
6 Waarom moet voor groot afval betaald worden? 

Groot afval wordt verbrand. Verbrandingsovens zijn duur en milieubelastend. Daarom moet je 
voor groot afval, net zoals voor de restafvalzakken, altijd betalen. 

 
7 Geef 3 redenen waarom we best zo goed als mogelijk voor natuur en milieu zorgen. 

-Vrij antwoord, aanboren van open geest en creativiteit in dit antwoord, 
-aanzetten tot nadenken over de mens en het afval dat hij veroorzaakt,  
-bevorderen van verantwoordelijkheidsgevoel, taak die mens heeft tov de natuur 
 

8 Wat is er nog beter dan sorteren en recycleren. Meerdere antwoorden zijn mogelijk: 
O     1. afval verbranden 
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O     2. Geen afval kopen → afval voorkomen, preventie 
O     3. Afval op de grond gooien 
O     4. Producten opnieuw gebruiken-→ hergebruik van goederen 
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Bijlage 3 : LESONDERSTEUNING 
Individuele invuloefeningen voor leerlingen, en antwoorden 

 

 

3.1 Wat doe jij met dit afval? ........................................................................................................... 35 
3.2 De treden op de ladder van Lansink .......................................................................................... 36 
3.3 Warmterecuperatie bij de verbrandingsoven ........................................................................... 37 
3.4 Rookgaszuivering bij de verbrandingsoven .............................................................................. 38 
3.5 Hergebruik van goederen ............................................................................................................ 39 
3.6 Recyclagekringlopen ................................................................................................................... 40 

3.7 ANTWOORDEN op de individuele invuloefeningen ................................................................... 41 
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Wat doe jij met dit afval? 
 

Oude tijdschriften 
 

 

Blikje frisdrank 
 

 

Yoghurtpotje 
 

 
 

Frituurolie 
 

 

Snoeisel van de haag 
 

 

Lege pot choco 
 

 

Oude matras 
 

 

Kapotte fiets 
 

 

Kleuterspeelgoed (waar je 
nu te groot voor bent) 
 

 
 

  

https://www.google.co.uk/imgres?imgurl=http://www.fabulousfoodfan.nl/wp-content/uploads/2015/01/kruiwagen-e1422193472290.jpg&imgrefurl=http://www.fabulousfoodfan.nl/wintersnoei-druif/&docid=rZhnL1wUItq1eM&tbnid=qMhL6XQcg3kVRM:&w=563&h=750&ved=undefined&iact=c&ictx=1
https://www.google.co.uk/imgres?imgurl=http://casachiaratextiel.be/images/items/oude_matras_terug_mee.jpg&imgrefurl=http://casachiaratextiel.be/products.php?taal%3Dnl%26nav%3D2%26snav%3D5%26cat%3D19&h=183&w=275&tbnid=oGSYCJ6QTj_pwM:&docid=PPeGRx1HCi-s2M&hl=nl&ei=5-KEVqCzLIf-aby3nYAE&tbm=isch&ved=0ahUKEwjgwrH60oXKAhUHfxoKHbxbB0AQMwhGKB8wHw
http://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwii8pWJ1IXKAhVKAxoKHchICYMQjRwIBw&url=http://krijnen.com/archives/000762.shtml&psig=AFQjCNHL8jCjq32JrKvXuLtd_9c_3nvCvA&ust=1451636114147068
http://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiZqfCp1IXKAhVDhhoKHW7EDyUQjRwIBw&url=http://ellencebears.blogspot.com/2012/04/oud-speelgoed.html&psig=AFQjCNEe9VmTeOQJqePk-zWGoOOkFLHxbQ&ust=1451636154954080
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INDIVIDUELE OEFENING over de Ladder van Lansink  

Links staat een lege ladder, rechts staan de verschillende manieren om afval te verwerken. Knip de 
woorden uit en kleef ze op de juiste plaats. 

 

 

 

 

 

Afval recycleren  

 

 

Afval storten  

 

 

Afval verbranden 

 

 

Hergebruiken 

 

 

Afval voorkomen 
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Warmterecuperatie bij de verbrandingsoven 

Bij het verbranden van afval wordt warmte gerecupereerd en omgezet in energie. Hoe gaat dit 
proces in zijn werk? 
 
De verschillende stappen van het proces van warmterecuperatie staan door elkaar in de kolom. Zet 
alle stappen in de juiste volgorde door nummers van 1 tot 6 ervoor te schrijven. Kijk op het schema 
als hulp. 
 

 
………… 

Gassen worden getransporteerd naar de stoomturbine. 

 
………… 

Water stroomt in buizen in een circuit door de oven. De hitte van het brandende afval 
zet water om in stoom. 

 
………… 

Afval wordt verbrand in een gigantische oven. 

 
………… 

Afval wordt gedumpt in de verbrandingsoven. 
 

 
………… 

Via hoogspanningsmasten wordt elektriciteit naar de huizen gestuurd. 

 
………… 

Stoom vliegt door de stoomturbine en genereert elektriciteit.  

 
 

 
 
  

1

T

2

T

3

T

4

T

5

T

6

T
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Rookgaszuivering bij de verbrandingsoven 

Bij het verbranden van afval komen giftige dampen vrij. De lucht moet dus eerst gezuiverd worden 
vooraleer ze de verbrandingsoven kan verlaten. Hoe gaat dit proces precies in zijn werk? 
 
De verschillende stappen van het proces van rookgaszuivering staan door elkaar in de kolom. Zet 
alle stappen in de juiste volgorde door nummers van 1 tot 6 ervoor te schrijven. Kijk op het schema 
als hulp. 
 

 
………… 

Micro deeltjes worden gezeefd door een dradennetwerk en de schadelijke stoffen 
worden geabsorbeerd.  

 
………… 

Verbrand afval kan vuile gassen produceren. 

 
………… 

Zuivere gassen gaan door de schoorsteen. De lucht die vrijkomt uit de 
verbrandingsoven is zuiverder dan de lucht op de Brusselse ring. 

 
………… 

Vuile gassen worden schoongemaakt in een gaszuiveraar. Dit is een chemische filter 
die oa. koolstof en zwavel uit het gas haalt.  

 
………… 

Een kraan heft het restafval op een transportband. 

 
………… 

Afval wordt verbrand in een gigantische oven. 

 
 

 
 
  

1

T

2

T
4

T

3

T 6

T

5

y
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Hergebruik van goederen 
 
Geef een beter, herbruikbaar alternatief voor deze wegwerpproducten.   
1. Doe zelf suggesties als alternatief voor de voorwerpen in onderstaande kolom.  

2. Kies uit onderstaande antwoorden.  

-boodschappentas of plooibox  -schotelvod of stoffen serviet  
-herbruikbaar servies  -drinkbus met water uit de kraan  
-herbruikbare luier  -herlaadbare batterijen 
-koekendoosje (of koekjes in grootverpakking) -brooddoos  
-glazen fles water met statiegeld of drinkbus  -stoffen zakdoeken 

 
 

Wegwerpproducten Herbruikbare producten 

1 Aluminiumfolie rond boterhammen  

2 Wegwerpluier  

3 Plastic zak  

4 Keukenpapier  

5 Plasticen fles water  

6 Plastic wegwerpbord en bestek  

7 Wegwerpbatterijen  

8 Papieren zakdoeken  

9 Koekje verpakt in plastic folie  

10 Drank uit kleine brikjes  
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Recyclagekringlopen 

Wie naar het recyclagepark gaat, helpt het milieu en beperkt het groter worden van onze afvalberg. 
Hieronder vind je de kringloop van materialen. Vul in de tabel bij elke afvalsoort het 
verwerkingsproces en het juiste nieuwe product in. 

      

          VERWERKINGSPROCES 
      in de fabriek 

 

Naar het RECYCLAGEPARK 

 

         NIEUW PRODUCT 

         

 

Kies uit en vul de tabel verder in :  

 
weken+persen+drogen / composteren / vermalen+scheiden / sorteren+breken+zeven 

 nieuwe harde plastic  /  nieuw papier  /  compost  /  nieuw glas 

 

   

 
Groenafval 

 
Glas 

 
Harde plastic 

 
Papier 

 
 

………………………….. 
 

………………………….. 
 

………………………….. 
 

………………………….. 

 
 

………………………….. 
 

………………………….. 
 

………………………….. 
 

………………………….. 
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Antwoorden op de individuele invuloefeningen 

 
3.1 Wat doe jij met dit afval? 

Afval Waar? Hoe wordt het verwerkt? 

Yoghurtpotje Restafvalzak (geen pmd !) Verbranden 
Cola blikje 
 
Variant: blikje als je 
op straat bent 

-in de pmd-zak : ophaling aan huis  
-in de pmd-zak naar het recyclagepark 

-in de straatafvalbak 
-meenemen en thuis in de afvalbak 

Recycleren, tot nieuwe metalen  
bv fiets, auto-onderdelen… 

Lege pot choco -naar het recyclagepark 
-glasophaling aan huis (geen glasbollen) 

Recycleren, tot nieuw glas 

Snoeisel van 
beukenhaag 

-in de tuin: compostvat of -bak 
-in de gft-ophaling aan huis 
-naar het recyclagepark bij groenafval 

Composteren 

Oude matras naar het recyclagepark, in de container 
voor groot afval 

Verbranden 

Oude tijdschriften -papier-kartonophaling aan huis 
-naar het recyclagepark in de container 
voor papier-karton 

Recycleren tot nieuw papier 

Frituurolie Naar het recyclagepark, bij KGA of klein 
gevaarlijk afval 

frituurolie: recycleren tot biodiesel 

Kapotte fiets naar het recyclagepark,  
in de container van oude metalen 

Recyclage tot nieuw metaal 

Kleuterspeelgoed 
(waar je nu te groot 
voor bent) 

naar het recyclagepark: 
-in de container voor harde plastic 
-nog bruikbaar: kringloopcontainer 

-Recyclage tot nieuwe plastic 
-Hergebruiken, via de 
tweedehandswinkel (Televil) 
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3.2 De treden op de ladder van Lansink 
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3.3 Warmterecuperatie bij de verbrandingsoven 
 

 
 

3.4 Rookgaszuivering bij de verbrandingsoven 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…5… Gassen worden getransporteerd naar de stoomturbine. 
…4… Water stroomt in buizen in een circuit door de oven. De hitte van het 

brandende afval zet water om in stoom. 
…2… Afval wordt verbrand in een gigantische oven. 
…1… Afval wordt gedumpt in de verbrandingsoven. 
…6… Via hoogspanningsmasten wordt elektriciteit naar de huizen gestuurd. 
…3… Stoom vliegt door de stoomturbine en genereert elektriciteit.  

…5… Micro deeltjes worden gezeefd door een dradennetwerk en de schadelijke 
stoffen worden geabsorbeerd.  

…3… Verbrand afval kan vuile gassen produceren. 
…6… Zuivere gassen gaan door de schoorsteen. De lucht die vrijkomt uit de 

verbrandingsoven is zuiverder dan de lucht op de Brusselse ring. 
…4… Vuile gassen worden schoongemaakt in een gaszuiveraar. Dit is een 

chemische filter die oa. koolstof en zwavel uit het gas haalt.  
…1… Een kraan heft het restafval op een transportband. 
…2… Afval wordt verbrand in een gigantische oven. 
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3.5 Hergebruik van goederen 

 
 
  

Wegwerpproducten Herbruikbare producten 

1 Aluminiumfolie rond boterhammen brooddoos 

2 Wegwerpluier herbruikbare luier 

3 Plastic zak boodschappentas of plooibox 

4 Keukenpapier schotelvod of stoffen serviet 

5 Plasticen fles water glazen fles water met statiegeld of 
drinkbus  

6 Plastic wegwerpbord en bestek herbruikbaar servies 

7 Wegwerpbatterijen herlaadbare batterijen 

8 Papieren zakdoeken stoffen zakdoeken 

9 Koekje verpakt in plastic folie koekendoosje (of koekjes in 
grootverpakking) 

10 Drank uit kleine brikjes drinkbus met water uit de kraan 
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3.6 Recyclagekringlopen 

 

   

 
Groenafval 

 
Glas 

 
Harde plastic 

 
Papier 

 
 

composteren 
 

Sorteren, 
breken, zeven 

 
Vermalen, scheiden 

 
Weken, persen, 

drogen 

 
 

Compost 
 

Nieuw glas 
 

Nieuwe harde 
plastic 

 
Nieuw papier 
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Bijlage 4: LESONDERSTEUNING 
-Online interactieve werktool “het leven van een gsm”.  
-Document “Naar een duurzaam consumptiepatroon voor onze gsm en/of smartphone”. 

 

Online interactieve werktool voor in de klassen: “het leven van een gsm” 
https://sites.google.com/site/gsminzameling/home 

Aan de hand van informatie, foto’s, tabellen leren we de de levenscyclus van een gsm en de gevaren 
voor mens en milieu. Oefeningen, discussies, groepswerkjes zijn erin verwerkt. De site is zo 
opgebouwd dat leerlingen hier alle info kunnen terugvinden om het thema uit te spitten. 

[Deze site maakt deel uit van de gsm-inzamelactie van GoodPlanet Belgium in de Vlaamse scholen. 
Meer info kan u vinden op www.goodplanet.be/gsm] 
 

 

Document “Naar een duurzaam consumptiepatroon voor onze gsm en/of smartphone”, door 
GoodPlanet Belgium. 

http://www.goodplanet.be/gsm-inzameling/docs/GSM-Levenscyclus-donker-LR.pdf 

Wereldwijd zijn er 6 miljard gsm-gebruikers. In Europa heeft zelfs meer dan 95% van de jongeren 
een gsm of smartphone. Maar weten we wel waar dat toestel vandaan komt, welke materialen erin 
zitten en wat er achteraf mee gebeurt? Hoe ziet de levenscyclus er op dit moment uit en wat is er 
nodig om te evolueren naar een duurzame levenscyclus? 

 

 

https://sites.google.com/site/gsminzameling/home
http://www.goodplanet.be/gsm
http://www.goodplanet.be/gsm-inzameling/docs/GSM-Levenscyclus-donker-LR.pdf
https://sites.google.com/site/gsminzameling/levenscyclus-gsm/Cyclus.jpg?attredirects=0

