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De vuilnisbak van Caesar & co 
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Heb je je ooit afgevraagd hoe onze voorouders het ervan afbrachten in het leven? Hoe ze 
hun leven organiseerden? Of ze vaak honger hadden? Of ze zelf ook gruwelden van de on-
hygiënische omstandigheden waarin ze woonden? Leefden ze echt voortdurend in angst 

voor rovers, wolven, ziekte of dood? En waar haalden ze de moed vandaan om te overleven 
in omstandigheden waar wij ons niks kunnen bij voorstellen omdat we (meestal) een be-

schermd en comfortabel leventje leiden? 
Heb je je ooit afgevraagd wat zij met hun afval deden? Tuurlijk niet. Bij ons wordt het netjes 

thuis opgehaald en verbrand of gerecycleerd. Dat gebeurt gewoon. Maar eeuwen geleden. 

Onze vroegste voorouders voerden geen discussie over wiens beurt het was om het vuilnis 
buiten te zetten … er was helemaal geen afval! Of toch, maar het brak op natuurlijke wijze 

organisch af, in de natuur uiteraard. Klokhuizen, notendoppen, groenteafval, afgekloven 
karkassen … organische resten die ontbonden en verteerden waar de nomadische mens ze 

achterliet. Een beetje later op de tijdlijn van de mensheid, toen groepen en families zich in 
nederzettingen gingen vestigen, ontstonden er toch afvalhoopjes: van versleten dierenhui-

den en etensresten, tot as van de vele vuren die werden gestookt om zich warm te houden 
en te koken. Maar, deze zeer bescheiden hoopjes kregen netjes de tijd om buiten vanzelf te 

slinken en te verdwijnen. 
Hadden prehistorische mensen dan last van zwerfvuil? Alleen als je de uitwerpselen van 

mens en dier meerekent! Afgedankte speerpunten en hakbijlen, gemaakt uit natuurlijke 
materialen als vuursteen (silex, een kwartsgesteente), werden wel in het struikgewas ge-

gooid, maar dat kunnen we moeilijk als vervuiling en verstoring van het milieu beschouwen. 
Hoewel historici vermoeden dat het in een put dumpen en begraven van afval al veel langer 

een gebruik was, werden de eerste stortplaatsen ruim 3.000 jaar v. C. gesignaleerd rondom 
Knossos, de hoofdstad van het eiland Kreta. 

De vuilnisbak van Caesar & co 

Oertijd 
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Een paar duizend jaar later, in 638 v. C., 

werd in het Oude Testament geschreven 
over een vallei ten zuiden van het oude 
Jeruzalem, die gebruikt werd als verbran-

dingsplaats. Niet alleen voor afval maar 
ook voor gedode criminelen en dieren-

lijken! Wellicht daarom bestempelt het 
Nieuwe Testament deze ‘Vallei van Hin-

nom’ als de plaats waar al het duivelse 
wordt vernietigd – het Vagevuur of de 

Hel, de plek waar zondaars in het leven 
na de dood als straf terechtkomen. Ook 

in de Koran krijgt deze vallei de betekenis 
van ‘hel’ (Jahannam).  

 
Tussen 500 en 400 v.C. wordt in Griekse geschriften een grote stedelijke stortplaats nabij 

Athene vermeld. Een stadswet bepaalde immers dat afval op minstens een mijl (reken maar 
uit hoeveel meter dat is) van de stadsgrens moest worden gedumpt. 

 
In films of series over het Ro-

meinse Rijk worden Romeinen 
steevast als nette burgers 

voorgesteld. Niets is minder 
waar. De mensheid stond in 

die tijd afvalgewijs nog in zijn 
kinderschoenen en leerde nog 
niet omgaan met het leven in 

dichtbevolkte gebieden. 
Meestal gooide men het afval 

gewoon op de openbare weg. 
Soms van verschillende ver-

diepingen hoog. Gebouwen 
van drie tot zes etages waren 

talrijk in de armere wijken van 

De vallei van Hinnom in een strip weergegeven. 

Overstapstenen in een straat in Pompeii. 

Vallei van Hinnom 

Stapstenen 
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Rome. De appartementen waren klein en benepen en boden weinig ruimte voor het stoc-

keren van afval of het bouwen van degelijk sanitair. Hierdoor werden de straten open rio-
len met modder, afval en zelfs uitwerpselen. Hoe raakten Romeinen daar met hun toga’s 

onbevuild doorheen? Via ‘overstapstenen’ die boven de smurrie uitstaken! 
Pas rond 220 n. C. is er min of meer sprake van huisvuilophaling: door ploegen van twee 

man die het afval in de straten opruimen, op een kar gooien en naar de stortplaats buiten 
de stad brengen. 

Terwijl in Japan in 1031 voor het eerst aan 

recyclage van papier wordt gedaan, zit Eu-
ropa volop in de Middeleeuwen, met zijn 

wisselende periodes van verval en herop-
bloei. De Middeleeuwse steden groeiden 

binnen de stadswallen makkelijk uit hun 
voegen, met kleine huisjes die dicht op el-

kaar stonden, en afval dat gewoon op straat 
werd gekieperd. Als zwerfvuil! De foerage-

rende varkens, kippen en geiten die in de 
Middeleeuwse straten leefden, zagen daar 
gelukkig hun ontbijt, lunch en avondmaal in. 

Vooral varkens waren graag geziene vuilnis-
ophalers … niet alleen omdat ze zelf ook als 

voedsel op het bord belandden, ook omdat ze grote hoeveelheden organisch afval naar 
binnen konden werken. Minpuntje: door zoveel te eten, produceerden ze zelf afval in de 

vorm van grote hoeveelheden mest!  
Het stonk behoorlijk in de 

Middeleeuwse straten. Behal-
ve etensresten en mest kwa-

men ook het waswater en de 
inhoud van de toiletemmer op 

straat terecht via de afvoer-
pijp. Door de niet te harden 

stank, werden de stedelingen 
verplicht de afvoer in een put 
te laten uitmonden die netjes 

kon worden afgedekt: de 
beerput. Al gauw kwamen de 

Middeleeuwers op het idee in 

Middeleeuwse varkens 

De Middeleeuwse bevolking groeit in de 

steden gestaag aan. Afval wordt een ware 
plaag. Zo erg dat tussen 1347 en 1352 een 

vreselijke ziekte uitbreekt: ‘de plaag’ of 
pest. Deze epidemie doodde 25 tot 30 % 

van alle mensen in Midden-Europa. Dat is 
meer dan 20 miljoen mensen. Het achteloos 

omgaan met vuilnis en ontlasting speelde 
heel sterk mee in deze tragedie. 
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die putten ook gebroken aardewerk, glasscherven, oude schoenen en voedselresten zoals 

zaden en pitten te dumpen. Af en toe werd de beerput leeggemaakt en werd de inhoud 
buiten de stad geloosd. Of de volle put werd dichtgegooid en er werd een nieuwe gegra-

ven. 
 

 

De link tussen afval en oorlog is 
heel dubbelzinnig. Oorlog 

spoort mensen aan tot spaar-
zaamheid. Zuinig omgaan met 

dingen, zo weinig mogelijk ver-
bruiken, en hergebruiken waar 

mogelijk. Tijdens de Tweede 
Wereldoorlog bijvoorbeeld, zet-
ten oma’s en moeders al hun 

vakmanschap in om uit oude 
wollen dekens winterjassen voor 

de kinderen te maken. Slogans 
tijdens respectievelijk de Eer-

ste en de Tweede Wereldoorlog 
logen er niet om, met ‘Don’t waste 

waste’ of ‘Get in the scrap’. 
 

De schaduwzijde van die 
spaarzaamheid in oorlogs-

tijd is het recycleren van nut-
tige metalen voorwerpen 

voor het maken van afweer-
geschut, bommen, tanks, 
vliegtuigen, schepen enzo-

voort. Zelfs bronzen stand-
beelden en kerkklokken 

werden omgesmolten tot 
kogels en kanonnen. Er doen 

verhalen de ronde over 
kerkklokken die door de 

plaatselijke bevolking in het 

Get in the scrap 

Stortplaats voor oorlogsvliegtuigen na WO II. De wrakken wor-
den ontmanteld. Het gerecupereerde metaal wordt gerecycleerd. 

Nederland tijdens WO II. Versleten kleren en 
vodden worden gerecycleerd. 
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moeras werden gegooid om zo te beletten dat de vijand er wapens van zou maken. 

Ook verpakkingen zoals blikjes zagen het levenslicht door de behoefte van legers om voed-
sel te bewaren en te transporteren naar de soldaten aan het front. Misschien betaalde je 

ooit al eens met metaaldeeltjes die de heroïsche veldslag van Waterloo hebben meege-
maakt! 

Erger nog dan een schaduwzijde heeft oorlog ook een zwarte rand: miljoenen tonnen afval 
van verwoeste gebouwen, bruggen, inboedels en gebruiksvoorwerpen. Maar ook kogels, 

mijnen en bommen die nog lang na de oorlog grond en milieu vervuilen en voor heel veel 
mensen levensgevaar betekenen.    

Archeologie ontsluiert niet alleen het verre 
verleden. Het onderzoeken van de vuilnis-

belten die nu bestaan, levert ook een bij-
drage aan de hedendaagse geschiedenis van 

de mens. Dat bewees een team antropolo-
gen van de Gentse universiteit. In navolging 

van de Amerikaanse professor William 
Rathje gaf deze groep onder leiding van Jean 
Bourgeois zich over aan ‘garbology’. In men-

sentaal: ze gingen snuisteren in enkele re-
cente Vlaamse stortplaatsen. 

Huishoudelijk afval is altijd al een van de 
belangrijkste informatiebronnen geweest 

voor de archeoloog. Afval is namelijk het 

gevolg van allerhande menselij-
ke activiteiten. Het zegt ons iets 

over eetgewoonten, gebruiks-
voorwerpen, gebruikte grond-
stoffen of toegepaste technolo-

gieën. De hoeveelheden die ge-
vonden worden, zeggen ons dan 

weer hoe vaak en in welke mate 

Garbology 
Garbologist prof. Rathje 
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bepaald gedrag voorkwam. Aan de hand van afval kan men dus het dagelijkse leven schet-

sen en reconstrueren. Dat gaat op voor vroeger, maar ook voor nu?  Jawel! De onderzochte 
stortplaatsen bleken inderdaad het consumptie- en wegwerpgedrag van de moderne Vla-

ming te weerspiegelen. Het team ging aan de slag op vier open stortplaatsen in Gentbrug-
ge, waar gestort werd tussen 1957 en 1959, 1958 en 1977, 1970 en 1976, 1977 en 1979. 

Door met een grondboor de stortplaats te lijf te gaan kwam een zwarte stinkende brij aan 
de oppervlakte. Die smurrie werd in plastic bakken naar het laboratorium gebracht, waar ze 

werd gespoeld en gezeefd tot er zo’n 250 kilo overbleef aan dierlijke resten, verpakkings-
materiaal, zaden en pitten. 

 
Wat bleek uit dit onderzoek van Jean Bourgeois en zijn team? 
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Archeologisch onderzoek van materiële resten leidt niet tot wereldschokkend nieuws maar 

bevestigt wel de kennis uit andere bronnen. De waarde van garbology ligt vooral in het be-
vestigen of aanvullen van kennis. Dus amateurarcheologen, spoed u naar de vuilnisbelt. Een 

Romeinse dakpan uit 67 v. C. kan immers niet tippen aan een kleurrijk botervlootje met 
vervaldatum januari 1967. 

 

Eind 19de eeuw: het met paard en kar opgehaalde huisvuil uit New 
York wordt buiten de stad op de stortplaats gedumpt. 
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Toon me jouw vuilniszak en ik zal je zeggen wie je bent!1 Een uitdagende bewering om 
huiswerk over te maken, toch? Oké. 

 
Vraag aan een vriend, familielid of goeie 

buur of je zijn restcontainer mag analyseren. 
Krijg je een ja, aarzel niet, doe rubberen 

handschoenen aan en snuif het aroma van 
onvervalst afval tijdens de volgende stap-

pen. 
Deze opdracht kan ook in groepjes worden 

uitgevoerd. Spreek wel af dat niet alle 
groepjes dezelfde soorten mensen onder de 

loep nemen. Varieer bijvoorbeeld met een 
gepensioneerd koppel, gezin met kinderen, 

alleenwonende, gezin uit andere cultuur, 
student op kot, gezin zonder kinderen. 

 
  
1. Verzamel huisvuil. 

 Vraag restcontainer, PMD-zak, papiermand, glasbak, GFT-container. 

2. Spreid het afval uit. 

 Dit lukt het best buiten: in de tuin of op een koertje. Vergeet niet om de grond te be-
schermen met een plastic zeil of krantenpapier. De GFT- of compostbak laat je beter 

staan. Maar doe hem wel open en gooi de inhoud overhoop met een schop of riek. 
Schrijf meteen op welke soorten GFT je ziet. 

 
1 Naar een citaat van de 18de-eeuwse Franse gastronoom Jean Anthelme Brillat-Savarin, 
auteur van ‘Physiologie du goût, ou Méditations de gastronomie transcendante’: “Zeg me 
wat je eet en ik zal je zeggen wie je bent.” 

Garbology voor beginners 
Activiteit - 2de graad 

Wiskunde, natuurkunde, geschiedenis  

Opdracht 
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3. Sorteer per soort. 
Maak hoopjes op basis van het soort afval. 

Bijvoorbeeld: resten van groenten, dierlij-
ke resten, verpakkingen van drank, be-

schreven papier, bedrukt papier, spullen 
die stuk zijn, verpakkingen van voedsel, 

kartonnen verpakkingen. 
Tel de hoeveelheden van deze categorie-

en. 

4.  Sorteer nu de dingen per gebruik. 

Onderzoek waarom en hoe de dingen 
werden gebruikt. Bijvoorbeeld voor maal-

tijden, snoep, spelletjes, lichaamsverzor-
ging, kleding, literatuur, hygiëne, schoon-

maak. 
Tel de hoeveelheden van deze categorie-
en. In welke categorieën vind je het mees-

te afval? 

5.  Maak een verslag. 

Verwerk de gegevens in een tabel, maak 
er eventueel een grafiek van. Interpreteer 

daarna de gegevens en kom tot een con-
clusie. Wat vertelde het afval over de acti-

viteiten van de eigenaars ervan? Schets 
hun dagelijkse leven op basis van de af-

valanalyse. Je kunt alles eventueel ver-
werken in een presentatie. 

De Amerikaanse artieste Katherine Hubbard 

verzamelde een jaar lang elke week haar 
huisvuil, spreidde het uit en maakte er een 

foto van.  Voor een overzicht van alle 52 fo-
to’s surf naar www.good.is/post/the-private-

life-of-trash/ 

http://www.good.is/post/the-private-life-of-trash/
http://www.good.is/post/the-private-life-of-trash/
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Je kunt er moeilijk omheen: de wereld ziet er anders uit sinds plastic, of beter gezegd 

kunststof, werd uitgevonden (de term plastic komt uit het Engels en wordt in de Neder-
landse taal gebruikt als synoniem voor ‘kunststof’). Niet alleen omdat plastic oneindig veel 

toepassingen kent, maar vooral ook omdat het als zwerfvuil een kampioen is in overleven 
én omdat het de wereldwijde afvalberg steeds meer de hoogte in jaagt. Plastic is immers de 

koning van de consumptiemaatschappij en de wegwerpcultuur. Pijnlijk, nu we beseffen dat 
de stof overal in de natuur, in de zee en (jawel) zelfs in dieren zoals albatrossen en krokodil-

len achterblijft. Het ergste is dat de meeste kunststoffen geproduceerd worden uit de niet-
hernieuwbare en vervuilende grondstof aardolie, die tegelijk een bron van energie is. Hoog 

tijd dus dat we ons bezinnen en plastic een meer waardevolle plek in ons leven geven. Weg 
met de wegwerpmaatschappij! Maak van de klas een werkgroep ‘Plastic afval’. 

• Een groepje onderzoekt de geschiedenis van plastic en hoe 
kunststoffen de afvalberg beïnvloeden. 

• Een andere groep onderzoekt welke soorten plastic het 
meest werden en worden gebruikt. Welke eigenschappen 
hebben ze? Wat wordt ermee gemaakt? Hoe giftig is het 
maken ervan? Waarom? Zijn er alternatieven die gemaakt 
worden met hernieuwbare grondstof?  

• Een laatste groep onderzoekt het plastic in de afvalberg. 
Welke soorten plastic kunnen gerecycleerd worden? Hoe 
vaak kun je plastic opnieuw recycleren? Wat gebeurt er 
met plastic dat als restafval wordt verbrand? Wat gebeurt 
er met plastic als het achterblijft op een vuilnisbelt?  Wat 
gebeurt er met plastic zwerfvuil? Hoe giftig is plastic dat 
afbreekt? 

 

De groepjes geven daarna in de klas elk een spreekbeurt of presen-
tatie rond hun thema. Op basis van wat de klas nu weet, wordt een 
ethische discussie gevoerd. Hoe kunnen de problemen rond plastic 

aangepakt worden?

De koning van de afvalberg 
Activiteit - 3de graad 

Geschiedenis, chemie, natuurkunde, godsdienst/zedenleer 

Opdracht 

Gesorteerde plastic flessen en flacons. 
Bron: www.milieucafe.nl 

http://www.milieucafe.nl/


11 
 

 
In de eerste helft van de twintigste eeuw werd de bevolking opgeroepen om het ‘zilverpa-

pier’ dat rond chocolade of ander lekkers zat, te sparen ‘voor Afrika’. Heel veel gezinnen 
deden dat toen. Je kon het zilverpapier afgeven in sommige winkels of op school. 

Maar waarom? Navraag bij oudere familieleden levert meestal de reactie op: “ze konden 
daarmee goedkope juwelen maken” of “ze hingen de zilverpapiertjes in de bomen om hun 

oogst te beschermen tegen vraatzuchtige vogels”. Maar wat was de echte reden? 
 

Zoek uit waarom begin vorige eeuw zilverpapier werd gespaard voor de missies in Afrika. 

Waarom doen we dat nu niet meer? Wij droppen ons zil-

verpapier nu toch bij het restafval? Het mag niet eens in 
de blauwe PMD-zak! 

Tip: de sleutel van het antwoord zit in de grondstof. 
Schrijf in het kort op wat je erover hebt gevonden. Maak 

ter illustratie een collage of kunstwerkje over het onder-
werp. Gebruik daarvoor alleen afval. 

 

Zilverpapier voor Afrika 
Activiteit - 1ste graad 

Geschiedenis, chemie, plastische kunsten 

Opdracht 

Spaarpot uit de jaren vijftig voor de missies in Belgisch Congo. 
Dergelijke spaarpotten stonden vaak op de toonbank bij de 
bakker, kruidenier of slager. Bron: www.dbnl.org 

http://www.dbnl.org/
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In de tekst ‘Overstapstenen’ (zie hoger) staat dat Romeinen hun afval absoluut niet goed 

beheerden. Dat getuigt ook de Romeinse dichter Juvenalis.  

 

Krijg je Latijnse les? 
Vertaal dan de bovenstaande verzen van Juvenalis. 
 
Krijg je zelf geen Latijnse les, maar is er op jouw school een richting Latijn? 
Vraag de leerkracht Latijn om de verzen door zijn/haar leerlingen te laten vertalen. In ruil 
voor deze dienst krijgen de leerlingen Latijn van jullie een biografie van deze boeiende en 

stoutmoedige dichter. Juvenalis schilderde op brutale maar realistische wijze het leven in 
Rome onder de keizers Nero en Domitianus. In zijn verzen hekelt hij het wangedrag, de on-

deugden, de misbruiken en de buitensporigheden van een desintegrerende Romeinse 
maatschappij. Zoek zoveel mogelijk informatie op over Juvenalis en het Rome uit die tijd. 

Gevaar! Vallend vuilnis! 
Activiteit - 2de graad 

Latijn, Nederlands, geschiedenis, esthetica 

Opdracht 
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Krijg je zelf geen Latijn en is er op jouw school ook geen richting Latijn? 
Zoek op het internet een site van een ASO-school met richting Latijn. Of ga via Facebook op 

zoek naar een ASO-school, een klas Latijn of leerlingen Latijn. Vraag via dat contact aan een 
Latijnse klas om het stukje te vertalen. Geef in ruil een klassikaal zelfgemaakt satirisch 

gedicht over afval in onze tijd. Misschien groeit uit die virtuele samenwerking wel een 
nieuwe vriendenkring? 

 
Typisch Romeinse straat met stapstenen. Bron: www.thinkquest.org/nl. Via deze site kun-

nen leerlingen en klassen projecten maken en delen 



 
 
 
 

Thema 2 

De afvalberg op school 
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Het moet gezegd. Secundaire scholen doen minder aan het verkleinen van hun afvalberg 

dan basisscholen1. Dat ligt niet alleen aan het schoolbeleid, maar ook aan de manier waar-
op je als puber in de wereld staat. Heel erg kritisch voor hoe het er in de wereld aan toe 

gaat, hoe volwassenen er een zootje van maken, maar tegelijkertijd opgezogen in de nieu-
we wereld van jouw groeiende lijf en brein. En dat wil zeggen: jouw bewustzijn weet niet 

wat eerst aanpakken. De zekerheid van het kind in jou dat perfect weet dat snoeppapiertjes 
in de vuilbak horen, tegenover de rusteloze wereld van het puberdom waarin snoeppapier-

tjes, lege blikjes of flesjes er weinig toe doen. 
 

 
Daarom is het de moeite om dat snoeppapiertje eens binnen het perspectief van die nieu-

we wereld te zien: als een afgedankte verpakking, gemaakt uit de niet-hernieuwbare 
grondstof aardolie, nutteloos rondzwervend op een grote speelplaats, met wat geluk uit-

eindelijke gedumpt in de restcontainer, waarna het net als alle andere plasticfolie en plastic 
zakken verbrand wordt en op een stortplaats voor as de rest van de eeuwigheid hinderlijk 

ligt te wezen. Vermenigvuldig dat ene papiertje met zoveel miljoen per jaar, tja … dan zitten 
we qua afval al ruim in alarmfase 1. 

Thuis krijg je wellicht gezeur als je je afval niet netjes in de vuilbak dropt, maar op school 

ligt dat moeilijker. Daar is de controle een stuk minder. Vooral leerlingen op secundaire 
scholen maken nogal wat afval: door het drinken van frisdrank uit de automaat, door het 

kopen van snacks, of door boterhammen voor het gemak in plasticfolie of aluminiumfolie te 
draaien. Jammer voor de school, die jaarlijks een flinke hap uit het budget verliest om al het 

afval kwijt te geraken. En misschien ook jammer voor jou? De school zou met het uitgesp-
aarde geld heel wat andere leuke dingen kunnen financieren. 

 
1 Bron: ‘Milieuzorg in scholen: vergelijkende studie van de afvalstromen en het afvalbeleid 
in middelbare scholen in Vlaanderen’, Philippe Van de Velde, onder promotie van prof. Luc 
Hens, faculteit Geneeskunde en Farmacie, departement Menselijke Ecologie, Vrije Universi-
teit Brussel. 

Alarmfase 1 

De afvalberg op school! 

Centen 
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De meeste scholen betalen namelijk veel geld voor het afval dat wordt opgehaald. In het 

ASO minder dan in het TSO of BSO, wegens de typische soorten afval die daar ontstaan tij-
dens de praktijklessen. Een enquête door het onderwijsblad ‘Klasse’ kwam tot de slotsom 

dat elke leerling in het secundair onderwijs jaarlijks gemiddeld 100 kilo afval produceert. 
Voor alle Vlaamse scholen samen komt dat op 46 ton afval per jaar.2 Het verminderen van 

de afvalfactuur op school kan op korte termijn een motief zijn om met de hele school – 
leerlingen en schoolteam – de afvalberg te verkleinen.  

Maar op langere termijn gaat het om meer. Om minder te consumeren bijvoorbeeld, waar-

door je minder verpakkingen en afgedankte spullen moet weggooien. Waardoor je grond-
stoffen spaart voor meer waardevolle dingen. Afval gaat niet alleen over die immense berg, 

maar ook over het zorgzaam omgaan met grondstoffen, de omgeving en de natuur. 
Afvalarm denken en ‘consuminderen’ hebben ook buiten de school effect, een leven lang. 

Enfin, daar duimen we voor. 
Die fameuze afvalberg op school verminderen we in de eerste plaats door hem onder de 

loep te nemen. Welke soorten afval zitten erin? Wordt het afval op school gescheiden op-
gehaald? Hoe wordt het verwerkt? Welke alternatieven zijn er? Wie kan daar iets aan ver-
anderen? 

 
2 Bron: ‘Klasse voor leerkrachten’ nr. 121, pag. 41, ‘Afval op school’. 

Afvalarm motief 
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De ideale manier om een dergelijk onderzoek aan 

te pakken is met een enquête. Hierdoor krijg je een 
realistisch beeld van de afvalberg op school en 

worden de problemen zichtbaar. Op basis van de 
resultaten van de enquête kun je dan concrete op-

lossingen zoeken om het schoolafval te verminde-
ren. Later kun je de enquête herhalen om na te 

gaan of de situatie effectief is verbeterd en of er 
nog aan moet gesleuteld worden. Gebruik hiervoor 
de bijlage “Enquête” uit het gedownloade pakket. 

Hoe groepjes leerlingen of klassen dat kunnen aan-
pakken, staat verderop als activiteit ‘Van nulme-

ting3 tot zero afval’. 
 

De Ladder van Lansink is niet een of andere ingenieus tuig waarmee je aan de slag kunt in 
de bouwsector. Maar als je qua afvalbeheer de top wil bereiken, is deze ladder een must en 

mag ze op geen enkele school ontbreken. 
De ladder werd genoemd naar zijn bedenker, de Nederlandse professor en politicus Ad Lan-

sink, die in 1979 de Nederlandse regering voorstelde om aan afvalbeleid te doen via de tre-
den van zijn fictieve ladder. Hoe hoger 

je staat, hoe mens- en milieuvriende-
lijker je met afval omgaat. In de prak-
tijk betekent dit dat je over de ver-

schillende soorten afval op school na-
denkt met de ladder als leidraad. Wat 

moet je doen om zo hoog mogelijk te 
scoren? Je begint bovenaan op de 

hoogste trede. Is het mogelijk om het 
afval in kwestie te voorkomen? Zo 

niet, kunnen we het hergebruiken? 
Recycleren? Of zijn we genoodzaakt 

het als restafval te laten ophalen? 

 
3 Meting waarbij de uitkomsten als uitgangspunt worden genomen voor latere metingen. Zo 
kan de beginsituatie vergeleken worden met de nieuwe situatie. 

Wat, waar, hoeveel? 

 

Op de meeste scholen is zowat 40 
procent van alle afval papier. Op de 

tweede plaats staat verpakkingsafval: 
PMD-verpakkingen van drankjes, alu-

miniumfolie en plasticfolie van de bo-
terhammenmaaltijd en verpakkingen 

van snacks en snoep. Op nummer drie 

staan allerhande soorten voedsel 
-resten. 

AfvalLadder 

De afvalladder van Lansink. 
Bron: www.veolia-es.be 

http://www.veolia-es.be/
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De treden van de afvalladder onder de loep 
 

• Preventie 
Afval wordt voorkomen of beperkt. We kiezen 

voor alternatieven die geen afval veroorzaken. 
Bijvoorbeeld: water drinken uit de kraan zorgt 

ervoor dat je geen plastic flessen in de PMD-zak 
hoeft te gooien. Zo hoeven die ook niet gerecy-

cleerd te worden en wordt de grondstof voor 
plastic – aardolie – gespaard voor duurzamere 

doeleinden. 
 

• Hergebruiken 
Dingen, producten, stoffen of materialen die 
worden afgedankt krijgen een tweede (of derde of vier-

de) leven. We zoeken dus manieren om dingen te her-
gebruiken. Dat wil uiteraard niet zeggen dat ze nooit op 

de afvalberg zullen eindigen. Maar, hoe langer het duurt 
voor we dingen weggooien, hoe trager de afvalberg aan-

groeit en hoe meer we besparen op grondstoffen en 
energie nodig om een nieuw exemplaar te maken. 

Bijvoorbeeld: in een kring(loop)winkel kun je afgedankte 
spullen afgeven, of kopen. Maar je kunt ook zelf je oude 

spullen hergebruiken, weggeven of tweedehands verko-
pen. 

 

• Recycleren 
De grondstoffen of materialen waaruit afval bestaat, 

worden gesmolten of verwerkt om opnieuw als grondstof of 
materiaal te dienen voor nieuwe producten. Net zoals bij 

hergebruiken, besparen we ook hier op grondstoffen. Maar 
recyclage verbruikt wel energie en leidt soms ook tot verlies 

aan kwaliteit. 
Bijvoorbeeld: met ongeveer 27 plastic flessen kan een 

fleece trui worden gemaakt. Maar de fleece trui zelf kan 
(voorlopig nog) niet gerecycleerd worden. 
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• Verbranden  

Afval dat niet voorkomen, hergebruikt of gerecycleerd kan worden, wordt verbrand in ge-
specialiseerde installaties. Tijdens het verbrandingsproces worden de rookgassen gezui-

verd. De hitte van de rookgassen wordt via stoom in energie omgezet.  Door afval te ver-
branden in plaats van op een vuilnisbelt te dumpen, slagen we erin de afvalberg met onge-

veer drie vierden kleiner te maken. Het overblijvende vierde deel is as die gedumpt wordt 
op een as stortplaats. Daar wordt het in dikke plasticfolie van de omgeving gescheiden ge-

houden. Maar, geregeld worden er ook projecten opgestart om verbrandingsassen te recy-
cleren. 

• Storten 
Storten staat helemaal onderaan op de ladder. Gestort afval neemt veel plaats in. Boven-

dien veroorzaakt het gistingsproces op primitieve vuilnisbelten het broeikasgas methaan, 
met smeulende vuurtjes, dampen en soms brandjes of explosies tot gevolg. Tegenwoordig 

hebben we in Vlaanderen alleen nog hypermoderne vuilnisbelten waar het methaangas 
wordt opgevangen en gebruikt wordt als brandstof voor motoren die elektriciteit produce-
ren. Stortplaatsen zoals de ILvA-stortplaats in Vlierzele kunnen zo nog een oplossing bieden 

wanneer preventie, hergebruik, recyclage of verbranding niet mogelijk zijn.
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De deponie (of stortplaats) van ILvA in Vlierzele in 2007. De nieuwe stortput is in gebruik. 

De deponie (of stortplaats) van ILvA in Vlierzele in 2006. Een nieuwe stortput wordt voorbereid. 

Foto’s van ILvA 
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Met deze activiteit onderzoeken we welke soorten afval op school de afvalberg creëren. 
Plastic flesjes? Aluminiumfolie rond de boterhammen? Papier? Wat nog? 
 

Verdeel de klas in groepjes. Zoek per groepje 10 soorten afval die op school een probleem 
vormen. Waar staat elk van deze 10 soorten momenteel op de afvalladder? Kunnen ze 

klimmen of zelfs doorstoten naar de top? Elk groepje vult de tabel in. Vergelijk daarna de 
resultaten van de groepjes. Om tot een consensus te komen, discussiëren de groepjes in de 

klas welke 10 afvalsoorten op welke trede in de uiteindelijke tabel komen. 
 

Een voorbeeld 

Aluminiumfolie blijkt op veel scholen een probleem. Het moet in de restcontainer. En voor 
die container moet de school betalen. Maar ook wij als mens ‘betalen’: het aluminium 

wordt verbrand en kan nooit meer opnieuw als grondstof dienen voor een fiets, een auto of 
een playstation. 
 

Gebruik de tabel op de volgende pagina als hulpmiddel.

Afvalladder in gebruik 
Activiteit - 1ste graad 

Natuurkunde, chemie, godsdienst/zedenleer  

Opdracht 
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Soort afval Staat op welke trede van 
de ladder? Kan naar welke trede? Hoe? 
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Stap naar het schoolteam en vraag de directie, de leerkrachten in de leraarskamer en het 

schoolpersoneel welke criteria voor hen van belang zijn bij het kiezen van oplossingen om 
afval op school te verminderen. 

Doe dit in de vorm van een kleine enquête. De klas stelt in onderling overleg een vragenlijst 
op. Hieronder vind je inspiratie in een lijstje met mogelijke criteria. Voeg criteria toe of ver-

ander ze waar nodig. 
Als de vragen af zijn, kan elke leerling iemand van het schoolteam enquêteren. 
Daarna worden de resultaten samengelegd en wordt gezocht naar de meest voorkomende 

criteria om maatregelen voor minder afval op school te nemen. 
 

De maatregelen om afval op school aan te pakken moeten: 

 het volume of gewicht aan afval verminderen. 

 de schadelijkheid van het afval verminderen. 
 het bedrag reduceren dat betaald wordt voor het aanbieden van het afval aan 

de vuilnisophaler. 
 weinig kosten. 

 makkelijk te realiseren zijn.  
 bijdragen aan de missie en de waarden die de school uitdraagt.  

 het imago van de school verbeteren. 
 het gebruik van herbruikbare of recycleerbare dingen doen stijgen. 

 
(Vink aan wat van toepassing is.)

Afvalmotief  
 Activiteit - 1ste graad 

Nederlands, godsdienst/zedenleer  

Opdracht 
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Als we op school de uitdaging willen aangaan om afval te beperken, moeten we eerst het 
hele afvalgebeuren onderzoeken. Dat doen we aan de hand van een nulmeting. Op basis 

van de gegevens van die meting kan dan beslist worden wat er allemaal moet veranderen 
om de afvalberg te verkleinen. 

Ook achteraf, nadat er maatregelen zijn genomen, is het nuttig om het onderzoek opnieuw 
te doen. Zodat we te weten komen of de nieuwe aanpak ook echt werkt. Betaalt de school 

nu minder voor het wegwerken van haar afval (onderzoek de facturen voor afvalophaling of 
voor het recylagepark)? Is er effectief minder papierafval? Minder PMD? Heeft de com-
postbak effect? Wat is er concreet veranderd in de manier waarop de school met afval om-

gaat? 
Door de resultaten van de nulmeting met de tweede meting te vergelijken, kunnen we zien 

of de nieuwe aanpak effect heeft en wat er eventueel kan verbeterd worden. De resultaten 
van de tweede meting zijn ook een stimulans om enthousiast te blijven. We zien immers 

zwart op wit het verschil met de beginsituatie.  
De nulmeting is nodig om te starten. Om goede oplossingen en maatregelen te bedenken, 

moet je te weten komen welke de problemen zijn. 
 

Maak deze oefening met de klas in groepjes. Of ver-

deel de taken over verschillende klassen. 
 

1. Doe de nulmeting en breng het volledige afval-

beleid van de school in kaart. Wat doen we van-
daag, hoe doen we dat vandaag, wat zijn de kos-

ten? 
2. Neem in de klas of in de klassen de resultaten 

van de nulmeting ter hand. 
3. Gebruik eventueel ook de afvaltabel van de acti-

Van nulmeting tot zero afval 

Activiteit - 3de graad 
             Nederlands, wiskunde, godsdienst/zedenleer  

Opdracht 
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viteit ‘Afvalladder in gebruik’ en de afvalcriteria van de activiteit ‘Afvalmotief’. 

4. Interpreteer de gegevens. Welke maatregelen moeten er volgens jullie komen op ba-
sis van de gegevens, de resultaten en de interpretaties? Zet een klassikale discussie op 

met voorstellen en een stemming. 
5. Stap met jullie lijst met te nemen maatregelen naar het schoolteam en/of eventueel 

de milieuwerkgroep. Bespreek samen welke realistisch en haalbaar zijn. Hoe en wan-
neer kunnen ze worden ingevoerd? 

6. Spreek af wanneer na de nieuwe afvalaanpak opnieuw onderzoek moet gedaan wor-
den. 

7. Zet alles op papier en laat ondertekenen door alle betrokken partijen. Het ‘Afvalcon-
tract’ is een feit!

De compostbak van een secundaire school wordt opgestart. 
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Nee, het gaat hier niet om een Britse kroeg, maar om publiciteit. Met deze activiteit maak 

je reclame voor de nieuwe aanpak en informeer je de doelgroep(en). 
 

 
Neem in de klas samen het ‘Afvalcontract’ door (zie activiteit ‘Van nulmeting tot zero afval’) 

en maak op basis daarvan een schitterende publiciteitscampagne. 
Doelpubliek: iedereen op school! 

Met deze activiteit maak je reclame voor de nieuwe afvalaanpak en informeer je tegelijker-
tijd je doelgroep(en). 

 
 
Dat kan op veel verschillende manieren. Werk in groepjes en 

kies om te creëren: 
 

• een leuk filmpje 
• een powerpoint 

• een tentoonstelling 
• enkele posters 
• een folder of flyer 

 
Kies ook wat je met de afvalpub wil bereiken: 

 

 Overtuig je iedereen op school ervan dat afval een diepgaand probleem is? 

 Maak je iedereen op school enthousiast om de gekozen maatregelen te steu-
nen of indien nodig eraan deel te nemen? 

 Promoot je enkel maatregelen die duidelijk effect zullen hebben? Ronsel je lie-
ver afvalhaters die voor specifieke maatregelen als team ingezet kunnen worden? 

Afvalpub 

Activiteit - 2de graad 
Nederlands, creatieve vakken, godsdienst/zedenleer  

Opdracht 



De onthullende afval-enquête!



Gebruiksaanwijzing!
Kies het juiste antwoord voor elke vraag.
Is het antwoord ja! Vul dan 3 in in kolom ja!
Is het antwoord valt mee, vul dan 2 in in kolom valt mee
Is het antwoord weinig, zet dan 1 in kolom weinig
Is het antwoord nee!, zet dan 0 in kolom nee!
Onderaan worden de punten opgeteld en krijg je een evaluatie van je score.



Ja! Valt mee Weinig Nee! Wat kan jouw school doen?

1

De frisdrank die op school te koop is 
(eventueel via een drankautomaat), 
zit die in glazen flesjes met 
statiegeld?

2
Zijn plastic flesjes, brikjes en blikjes 
verboden op school?

3
Kunnen jullie op school 
kraantjeswater drinken tijdens de 
pauzes?

4
Kunnen jullie over de middag in de 
refter ook kraantjeswater drinken?

5
Gebruiken alle leerlingen op school 
een drinkbus?

6
Kunnen jullie die drinkbus op school 
met drinkbaar kraantjeswater vullen?

7
Drinken leerkrachten, directie en 
personeel kraantjeswater uit glazen, 
herbruikbare bekers of drinkbussen?

8
Drinken leerkrachten, directie en 
personeel water en frisdrank uit 
flessen met statiegeld?

Staan er karaffen op tafel? Worden 
die gebruikt?

Verplicht of aanbevolen? 

Is dat speciaal voorzien of is het 
behelpen aan de lavabo bij de 

Een beetje uitleg?

Drinken

Of wordt het gebruik ervan 
ontmoedigd? Weten leerlingen en 
ouders waarom?

Waar en hoe? Wordt dat vaak 
gedaan?



9
Wordt er bij de koffie melk en suiker 
in grote verpakkingen aangeboden?

10
Brengen alle leerlingen hun 
boterhammenlunch mee in een 
brooddoos?

11
Is het op school verboden om de 
boterhammenlunch in aluminiumfolie 
of plastic folie mee te brengen?

12
Blijven de restjes van het middagmaal 
uit de vuilbak voor restafval? 

13
Gaan groenten-, fruit- en tuinafval 
van de school in de gft-bak of in de 
compostbak (of -hoop)?

14 Komt composteren in de les aan bod?

15
Kunnen jullie In de klassen het afval 
sorteren?

16
Kunnen jullie op de speelplaats het 
afval sorteren?

17
Staan er voldoende vuilnisbakken op 
de speelplaats?

Wordt de compost op school door 
leerlingen onderhouden?

Sorteren

Welken soorten afval?

Welke soorten afval? Gebeurt dit 
vlot? Is er zwerfvuil op de 
speelplaats. wat doet de school er 

 

Eten

Verplicht of aanbevolen?

Verboden of ontmoedigd? Wordt 
dat gecontroleerd?

Wat gebeurt ermee?

Wat gebeurt er met die compost als 
ze bruikbaar is?



18
Wordt het afval in de lokalen van het 
personeel, het schoolteam en de 
directie ook gesorteerd?

19
Laat de school het afval gescheiden 
ophalen?

20

Wordt het klein gevaarlijk afval (KGA) 
(uit bijv. de praktijklessen, in de 
laboratoria of in de werkplaatsen) 
gescheiden ingezameld?

21
Sorteert iedereen op school 
consequent afval?

22
Weet iedereen op school weet wat er 
gebeurt met de verschillende soorten 
afval nadat ze zijn ingezameld?

23
Houdt de school in het oog hoeveel 
fotokopieën er gemaakt worden?

24
Kopieert iedereen op school recto 
verso?

25
Zijn alle kopieerapparaten van de 
school recto-verso ingesteld?

26
Bij de print- en kopieermachine staan 
instructies hoe een foute 
printopdracht te onderbreken.

27

Staan in alle lokalen voor de 
leerkrachten en de directie 
kladbakken om eenzijdig gebruikt 
papier in bij te houden.

Papier

Wordt het aantal precies 
bijgehouden?

Wordt dat gecontroleerd?

Met handleiding aan de muur?

Komt er nog eenzijdig gebruikt 
papier in de papiermand terecht? 
Hoeveel? Hoe komt dat?

Wat kan gesorteerd worden? Lukt 
het sorteren daar? Wat kan beter?

Indien dit niet mogelijk is, waarom 
niet? Is er een oplossing?

Wie wel, wie niet?

Geeft de school info in de les, via ad 
valvas of via een website?



28
Staan in alle klassen kladbakken om 
eenzijdig gebruikt papier in bij te 
houden?

29
Krijgen ouders met een mailadres 
info en formulieren via mail 
toegestuurd?

30
De school communiceert met 
leerlingen en leerkrachten via 
website, mail of mededelingenbord.

31
In de klas wordt zo vaak mogelijk met 
de computer gewerkt om papier te 
sparen.

32
Leerkrachten stimuleren huiswerk via 
de computer en de schoolwebsite.

33
Koopt en gebruikt de school 
gerecycleerd papier en toiletpapier?

34
Organiseert de school het 
tweedehands verkopen van 
schoolboeken?

35

Wordt er bij evenementen op school 
herbruikbaar materiaal gebruikt zoals 
glazen, kopjes, statiegeldflesjes, 
herbruikbare bekers, tafelkleden, 
plastic borden …?

Kopen de leerlingen die 
tweedehandsboeken?

Duurzaam contra afval

Komt er in de klas nog eenzijdig 
gebruikt papier in de papiermand 
terecht? Hoeveel? Hoe komt dat?  
Zijn er leerlingen die dat in het oog 
Lukt dit systeem goed? Doen de 
leerkrachten mee?

In welke lessen?



36

Probeert de school bij aankopen 
zoveel mogelijk verpakkingsafval te 
weren? (Dit kun je navragen bij de 
administratie.)

37

Doet de school aan hergebruik (door 
bijv. tweedehandsboeken te 
verkopen, tweedehandsmeubelen te 
kopen, ruilbeursjes of 
rommelmarktjes te organiseren …)?

38
Koopt de school bij wijze van afval 
voorkomen en afval minderen 
duurzame producten aan?

39
Wordt iedereen op school 
gestimuleerd om duurzame 
schoolspullen te kopen?

40
Wordt op school zuinig 
omgesprongen met de dingen die 
worden gebruikt of verbruikt?

41
Worden lege inktcartridges 
verzameld en naar de firma 
teruggestuurd?

42
Gebruikt de school herlaadbare 
batterijen?

43

Worden er in het begin van het 
schooljaar op school afvalarme, 
duurzame schoolspullen verkocht? 
(Kaften, potloden, balpennen ...)

Voorbeelden?

Op welke manier?

Geeft het schoolteam het goede 
voorbeeld?

Of wordt het kopen van duurzame 
schoolspullen gepromoot?

Zijn diegene die op school over 
aankopen beslissen op de hoogte 
van de problemen met afval. Kennen 
ze de mogelijke alternatieven?
Hebben die initiatieven succes bij 
leerlingen, leerkrachten en ouders?



44
Geeft de school haar afgedankte 
spullen aan de kringloopwinkel?

45
Koopt de school soms ook wel spullen 
zoals kasten of stoelen in de 
kringloopwinkel?

46
Worden er op school af en toe 
rommelmarktjes of ruilmarktjes 
georganiseerd?

47

Is er op school iemand van het 
schoolteam, de leerlingenraad of een 
milieuteam bij wie je terecht kunt 
met problemen of voorstellen over 
afval op school?

48

Organiseert de school evenementen 
om iedereen op school aan te 
moedigen afval te voorkomen en 
afval te sorteren?

49
Probeert de school iets te doen aan 
het weggooien van afval op weg naar 
of in de omgeving van de school? 

50
De school houdt bij  hoeveel van het 
budget naar afval gaat en hoeveel dat 
per maand en per jaar mindert.

Elk jaar? Vaker? 

Ligt er veel afval van de leerlingen in 
de omgeving van de school? 

Afval educatief

Wie is dat?



51
Houdt de school bij hoeveel afval ze 
per soort  in een maand of een jaar 
precies weggooit?

52
Leren jullie over het thema afval in de 
les, tijdens projecten, via vormingen 
die worden aangeboden?

53
Leren jullie ook over ‘grondstoffen’ , 
‘duurzame ontwikkeling’ en 
‘ecologische voetafdruk’?

Totalen 0 0 0 0
De score van de 

school is 
0

Welke klassen krijgen reeds welke 
lessen/projecten/vomingen?



106 tot 135 punten:
Knap! Jullie zitten bij de trendsetters. De school  weet waar het om draait.  Blijf jullie samen inzetten voor een moderne afvalarme school!

Wat betekent de score van jouw school?

0 tot 53 punten:
Dit is ronduit een slechte score, maar er is hoop. Jullie kunnen de voortrekkers zijn om de school op het juiste spoor te krijgen qua afvalbeleid. Zorg er 
samen voor dat alle vragen een volle ‘ja’ krijgen!

54 tot 105 punten:
Er is licht in de duisternis! Organiseer jullie en help de school een handje met het beter aanpakken van haar afvalproblemen!

136 tot 159 punten:
Proficiat! Jullie zijn een ‘schoolvoorbeeld’ waar andere scholen zich kunnen aan spiegelen! Hou samen de school aan de top. Misschien ontdekken jullie 
wel beter - echt innoverende - oplossingen voor een duurzaam (school)leven.
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