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De nieuwe vakoverschrijdende eindtermen (VOET) zijn bedoeld voor alle graden en alle 

richtingen in het secundair. Voor meer info kun je terecht op www.ond.vlaanderen.be 

 

Eindtermen met gemeenschappelijke stam - Leren leren 

De leerlingen: 

 (communicatief vermogen) 
1 brengen belangrijke elementen van communicatief handelen in praktijk; 

 (creativiteit) 
2 kunnen originele ideeën en oplossingen ontwikkelen en uitvoeren; 

3 ondernemen zelf stappen om vernieuwingen te realiseren; 

 (doorzettingsvermogen) 
4 blijven, ondanks moeilijkheden, een doel nastreven; 

 (empathie) 
5 houden rekening met de situatie, opvattingen en emoties van anderen; 

 (exploreren) 
8 benutten leerkansen in diverse situaties; 

 (initiatief ) 
10 engageren zich spontaan; 

 (kritisch denken)  
11 kunnen gegevens, handelwijzen en redeneringen ter discussie stellen a.d.h. van 

relevante criteria; 

12 zijn bekwaam om alternatieven af te wegen en een bewuste keuze te maken; 

13 kunnen onderwerpen benaderen vanuit verschillende invalshoeken; 

 (respect) 
18 gedragen zich respectvol; 

 (samenwerken)  
19 dragen actief bij tot het realiseren van gemeenschappelijke doelen; 

 (verantwoordelijkheid) 
20 nemen verantwoordelijkheid op voor het eigen handelen, in relaties met 

 anderen en in de samenleving. 

 

In context 4 - Omgeving en duurzame ontwikkeling 

De leerlingen: 

1 participeren aan milieubeleid en -zorg op school; 

2 herkennen in duurzaamheidsvraagstukken de verwevenheid tussen  economische, 

sociale en ecologische aspecten en herkennen de invloed van  techniek en beleid; 

Vakoverschrijdende eindtermen en ontwikkelingsdoelen 

http://www.ond.vlaanderen.be/
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3 zoeken naar mogelijkheden om zelf duurzaam gebruik te maken van ruimte, 

 grondstoffen, goederen, energie en vervoermiddelen; 

4 zoeken naar duurzame oplossingen om de lokale en globale leefomgeving te 

 beïnvloeden en te verbeteren; 

5 tonen interesse en uiten hun appreciatie voor de natuur, het landschap en het 

 cultureel erfgoed; 

6 voelen de waarde aan van natuurbeleving en het genieten van de natuur. 

 

In context 5 - Politiek-juridische samenleving 

De leerlingen 

2 passen inspraak, participatie en besluitvorming toe in reële schoolse situaties; 

5 tonen aan dat het samenleven in een democratische rechtsstaat gebaseerd is  op 

rechten en plichten die gelden voor burgers, organisaties en overheid; 

13 geven voorbeelden die duidelijk maken hoe de mondialisering voordelen, 

 problemen en conflicten inhoudt. 

 

In context 6 - Socio-economische samenleving 

De leerlingen 

3      zetten zich in voor de verbetering van het welzijn en de welvaart in de wereld; 

4     hebben bij het kopen van goederen en het gebruiken van diensten zowel oog  voor 

prijs-kwaliteit en duurzame ontwikkeling als voor de rechten van de  consument; 

6    geven voorbeelden van factoren die de waardering van goederen en diensten 

 beïnvloeden. 



 

 

 
 

Thema 5 

Afval en milieu 
 

In Ivoorkust (Afrika) loosde in 

september 2006 een schip in de 

haven Abidjan zo’n 500 ton zeer 

toxisch afval (een residu van 

olie met een schoonmaakmid-

del). Hierdoor kwamen 95.000 

mensen in het ziekenhuis te-

recht wegens vergiftiging. 16 

slachtoffers overleefden de ge-

volgen van de vergiftiging niet. 
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Alle huisvuil samengenomen, produceert elke Belg 

400 à 600 kilo afval per jaar. Jammer genoeg be-

staat 1 procent daarvan uit schadelijke stoffen. Dat 

lijkt erg weinig, maar het gaat hier wel om dingen 

die erg vervuilend zijn voor mens en milieu: batte-

rijen, accu's, verf, lege en halfvolle spuitbussen, 

allerhande soorten verpakkingen van gevaarlijke 

stoffen, restjes van schoonmaakproducten, lijmen, 

oliën, noem maar op. 

Als we dat allemaal samen met het gewone restaf-

val zouden verwerken, zou dat gezondheidspro-

blemen veroorzaken of schade toebrengen aan 

het milieu. 

 

 

 

Wist je dat een mens gedurende zijn leven met wel 

70.000 chemische producten in aanraking komt? 

Terwijl nog geen 3.000 daarvan wetenschappelijk 

zijn getest op de schade die ze op korte of langere 

termijn kunnen toebrengen! 

 

Hoe komt dat? 

• De risico’s bij gebruik zijn vaak moeilijk in te schatten. Sommige producten veroorza-

ken meteen problemen. Keuken- of badkamerreinigers bijvoorbeeld irriteren de huid 

of de ademhalingswegen terwijl je ze gebruikt. Andere stoffen, zoals asbest of fijn 

stof, geven pas narigheid na lange tijd. Ze hoeven nog niet eens een chemische wer-

king te hebben.  

• De meeste studies spitsen zich toe op de effecten van één enkel product. Maar dat be-

staat vaak uit een cocktail van stoffen. Welke stof is dan de boosdoener? 

• Het wordt nog moeilijker als je verschillende gevaarlijke producten tegelijk gebruikt. 

Wat is de wisselwerking tussen die stoffen? Kan dat tot een overdosis leiden?  

Afval en milieu 

Da’s chemie 
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Hoe dan ook, het beste is om zoveel mogelijk ge-

vaarlijke stoffen te vermijden. Anders is het nodig 

om ze selectief in te zamelen, zodat ze nauwgezet 

kunnen worden verwerkt. 

 

Gelukkig kan het meeste KGA (Klein Gevaarlijk Afval) 

gerecycleerd worden. Frietvet, lege batterijen, har-

sen, verven … gaan via het containerpark naar be-

drijven waar alles veilig wordt verwerkt.  

 

 

 

 

 

 

De meeste smartphones geven er na onge-

veer twee jaar de brui aan of worden afge-

dankt voor een recenter model. Dat bete-

kent dat er wereldwijd jaarlijks zo’n 150 

miljoen smartphones in de lade of op de 

afvalberg terechtkomen. En nauwelijks 5 

procent daarvan wordt gerecycleerd of op 

een milieuvriendelijke manier verwerkt. Als 

je je oude gsm ergens in een lade of doos 

laat liggen, kunnen de grondstoffen ervan 

niet opnieuw gebruikt worden om er een 

nieuwe mee te maken. En dat levert pro-

blemen: grondstoffen zijn namelijk kostbaar. 

Breng jouw afgedankte exemplaar daarom 

naar een inzamelpunt (een elektronicawin-

kel of het containerpark) en het zal gerecy-

cleerd of in orde gezet worden voor een 

armere wereldbewoner. 

 

 

 

 

Goud en zo 

Er kan meer goud aan oude en afgedankte gsm’s 
onttrokken worden dan er uit ruwe erts te halen 

valt. Oude gsm's bevatten grote hoeveelheden me-
talen, die een aanzienlijke marktwaarde vertegen-

woordigen. Bron: www.tweakers.net 

Etiketten geven levensbelangrijke info.  
Illustratie van www.prevent.be 
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Wist je dat de lithium- of nikkelcadmiumbatterij 

van je gsm wel 325 liter water kan vervui-

len/vergiftigen? Sommige gsm-producenten zitten 

er niet mee. Een Amerikaanse fabrikant ‘gooit’ een 

wegwerp-gsm op de markt waarin een portie bel-

krediet zit. Je kunt dat krediet niet aanvullen. Dus 

als het op is, moet je het ding dumpen. Je betaalt 

er wel wat statiegeld voor (zoals bij glazen flessen 

melk bijvoorbeeld), maar zal iedereen de moeite 

doen om hem in te leveren in de winkel? 

Ook die wegwerp-gsm’s bevatten zware metalen 

en andere giftige stoffen. Om nog maar te zwijgen 

van het productieafval en de transportvervuiling. 

Wegwerpspullen met een korte levensduur kosten 

de koper meer op langere termijn (je moet vaker 

een nieuwe kopen), belasten het milieu meer 

(worden vaker weggegooid) en kosten de ge-

meenschap geld voor de verwerking van het afval 

en de schade aan milieu en gezondheid. 

Hebben de makers hier over nagedacht? Wie weet. 

In elk geval kun je als consument wel kiezen. Dus ... 

wie kiest voor een gezondere en aangenamere 

wereld om in te leven? 

 

We beseffen niet altijd met hoeveel Klein Gevaarlijk Afval1 we 

thuis zitten opgescheept. Verf is KGA, maar ook inkt, lijm, hars, 

motorolie, frituurvet of -olie, oplosmiddel, schoonmaakmiddel, 

een auto-accu of batterij, een TL-lamp, cosmetica, bestrij-

dingsmiddel en zo meer. Ook de verpakking van dat alles is 

KGA als er restjes in achterblijven. 

 

 
1 De volledige lijst van huishoudelijke afvalstoffen die tot het KGA behoren, staat in artikel 
5.5.2.2. van het VLAREA (meer over VLAREA, zie thema 7). 

Wegwerp-gsm 

Klein maar gevaarlijk 
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KGA kun je achterlaten op het recyclagepark. Zo wordt het op een aangepaste manier be-

handeld, vervoerd en verwerkt: 60 procent ervan wordt zelfs gerecycleerd.  Als deze afval-

stoffen niet apart worden ingezameld, dan komen ze terecht bij de gewone verwerking of 

recyclage. En dat is ‘risky business’. Wie een beetje uitkijkt, kan veel KGA vermijden. 

 

Hier enkele tips om om KGA te vermijden. Geef ze door aan je ouders, voed hen op :-) 

• Gebruik in plaats van een spuitbus luchtverfrisser eens water met enkele druppels 

etherische olie in een spray. 

• Muggen kun je weren met een vliegenmepper, met een citroengeranium (voor wie 

houdt van bloemen) of met een hor of klamboe (voor wie echt zeker wil zijn). 

• Moet je verven? Reken vooraf uit hoeveel verf je nodig hebt.  

• Voor de grote schoonmaak kun je microvezeldoekjes en -dweilen gebruiken: dan heb 

je geen agressieve reinigingsmiddelen nodig. Of probeer eens ecologische pro-

ducten. Die zijn sowieso minder schadelijk. 

• Kun je niks meer zien door het raampje van het houtvuur? Een nat badkamersponsje 

met as veegt het in een wip proper. 

• Let er bij het winkelen op dat je geen kleren koopt die chemisch moeten gereinigd 

worden. Dat is duur, erg vervuilend en het ruikt niet bepaald fris. 

• Ontstop de gootsteen met een rubberen zuignap. Lukt dat niet, schroef dan de afvoer 

los en maak hem schoon. Gebruik pas een ontstoppingsmiddel als ook dat niet 

werkt. 

• Sluit verfpotten goed af en bewaar ze op hun kop. Zo blijft de verf lang goed. 

 De meeste bedrijven proberen ecologisch verantwoorde dingen te 

ontwerpen, zonder toxische of giftige materialen. Laptops en compu-

ters kunnen ook zonder brandvertragers gemaakt worden. En in lijmen 

en stiften voor kinderen zitten nu geen vluchtige stoffen meer. We 

kunnen fabrikanten en producenten aansporen om dingen zonder 

schadelijke stoffen te maken. Hoe? Heel simpel, door alleen gifvrije 

dingen te kopen. Wedden dat ze rekening houden met jouw voorkeur? 

Klant is immers koning! 

Winkelen zonder gif 

Doe het eens anders 

Het Europees ecolabel 
staat op milieuvriendelijke 

producten.  
Naar Europese normen. 
Bron: www.ecolabel.be 

http://www.ecolabel.be/
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Cd’s en dvd’s zijn leuke handige schijfjes. Verpakt in mooi ontworpen doosjes. Toch eindigen 

heel veel van die schijfjes en doosjes na enkele jaren in de vuilbak. Muziek en films worden 

aan de lopende band geproduceerd en raken snel gedateerd.  

Ook concerten en festivals belasten het milieu. Tja, hoe staat het met ons muzikale afval?  

 
 

 

 

Hierna staat een artikel uit het Amerikaanse tijdschrift ‘Plenty Magazine’2. 

 

• Maak een correcte en vlotte vertaling van het hele artikel of een deel ervan (in af-

spraak met de leerkracht).  

• Rond de vertaling af met een persoonlijke visie. 

 

 
2  Geschreven door Gary Moskowitz en gepubliceerd op 15 oktober 2008. 

Maak van een hit een ‘ever-green’ 

Activiteit - 1ste, 2de en 3de graad  

Engels 

Opdracht 3de graad 



6 
 

 

Greening the music industry 
When it comes to being green, the music industry has a decidedly dirty history (and we 

don’t just mean rock stars’ crazy behavior). For one, more than a billion CD jewel cases are 

produced each year in North America, most of which are made of polyvinylchloride, a 

cheap plastic that’s nearly impossible to recycle. Additionally, excess is the name of the 

game: A recent MusicMatters study revealed that tour buses contribute about 150,000 tons 

of carbon emissions annually, and one stadium performance yields anywhere from 500 to 

1,000 tons of CO2. Even a midsize music venue goes through 470,000 plastic cups, 200,000 

napkins, and 600 light bulbs every year. 

 

But despite the biz’s abysmal record, some labels are starting to green up their acts. While 

the four major labels (EMI, Sony BMG, Warner Music Group, and Universal Music Group) 

still have some work to do, smaller, more eco-conscious labels have started to pick up the 

slack. 

 

When it comes to being green, the music industry has a decidedly dirty history (and we 

don’t just mean rock stars’ crazy behavior). For one, more than a billion CD jewel cases are 

produced each year in North America, most of which are made of polyvinylchloride, a 

cheap plastic that’s nearly impossible to recycle. Additionally, excess is the name of the 

game: A recent MusicMatters study revealed that tour buses contribute about 150,000 tons 

of carbon emissions annually, and one stadium performance yields anywhere from 500 to 

1,000 tons of CO2. Even a midsize music venue goes through 470,000 plastic cups, 200,000 

napkins, and 600 light bulbs every year. 

 

But despite the biz’s abysmal record, some labels are starting to green up their acts. While 

the four major labels (EMI, Sony BMG, Warner Music Group, and Universal Music Group) 

still have some work to do, smaller, more eco-conscious labels have started to pick up the 

slack.  
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Hieronder staat publiciteit voor een ecovriendelijke cd-box. 

 

• Maak een correcte en vlotte vertaling van het tekstje. 

• Lees, als jouw kennis van het Engels goed genoeg is, ook een van de andere 2 artikels. 

• Rond de vertaling af met een persoonlijke visie op de vervuilende aspecten van de mu-

ziekindustrie. 

PaperFoam CD tray 
 

The PaperFoam CD tray is acknowledged as the 

first successful environmentally-friendly alter-

native to plastic. 

It is: 

• 100% biodegradable and recyclable with pa-

per; 

• very low CO2 emissions and energy use; 

• an innovative product; 

• a potential for new business; 

• lightweight. 

  

Results of a study done by the University of Utrecht/Copernicus Institute show that the Pa-

perFoam trays have only a fraction of CO2 emissions and energy use compared with Jewel 

boxes and Digi trays. 

Het volgende artikel over de milieuvriendelijkheid van de muziekindustrie stond op de web-

site van community.pacsun.com op 22 april 2009 en is geschreven door Josh Hubberman 

 

• Maak een correcte en vlotte vertaling van de tekst. 

• Rond de vertaling af met een persoonlijke visie op de vervuilende aspecten van de muziek-

industrie. 

Opdracht 1ste graad 

Opdracht 2de graad 

http://community.pacsun.com/
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Earth Day: Eco-friendly music? 
 

There are tons and tons of bands in vans and buses driving 

hundreds of miles every day to play gigs in hopes of making 

it in the music industry. The sad thing is there are few of 

them who really think about their impact on the environ-

ment. Many of these bands drive 5 and 6 hours a day to 

shows in gas guzzling old junker vans...just think about the 

emissions. 

 

The good news is that there is a growing movement in the 

music world of bands converting their vans to run on bio-

fuels or even vegetable oil. Today is a great time to celebra-

te a band that is at the forefront of that movement, 

spreading the love of this planet...that band is Radiohead. 

 

Radiohead has had some publicized efforts to make their mark on the environment and get 

out their "green" message to the masses. The initial release of In Rainbows was a digital 

only release to reduce the emissions from producing and shipping physical CD's. They re-

fused to play "Glastonbury" in the UK last year because of it's lack of public transportation, 

and that same year also played via satellite on Late Night with Conan O'Brien because they 

thought the carbon footprint of flying to the US for 5 minutes of TV was just too much. 

 

A band called Liars that was out on tour with Radiohead revealed on their myspace blog 

that they were given water flasks on tour rather than drink from plastic bottles. They also 

explained that all the tour buses and trucks used on the tour run on biofuel, and that air 

freight on tour is banned. The great thing is this message is spreading! 

 

I came across a company called The Green Music Alliance that strives to reduce the carbon 

footprint of music companies and raise awareness within the music business and with fans 

about how to reduce our impact on the environment. It's companies like this that are hel-

ping bands like Radiohead and many others spread the "green" message. 

 

Often in life, it's the small things that add up to make a BIG difference. We all need to 

spend a little more time thinking about the planet we live on and love so much. Please be 

conscious in your day-to-day lives about the impact you are having on the planet! 

Happy Earth Day, Every Day 

http://www.myspace.com/liarsliarsliars
http://www.greenmusicalliance.org/


 
 
 
 

Thema 6 

Afval en grondstof 
 

 

Bauxietmijn in Suriname. Bauxiet is de grondstof van aluminium. 
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Sinds de ‘babyboom’ na de Tweede Wereldoorlog is 

onze welvaart enorm toegenomen. Een tweede wagen, 

merkkledij, dure cosmetica, een home cinema, twee 

keer per jaar op vakantie, een keuken met alles erop en 

eraan, zijn allang geen uitzondering meer. Terwijl nog 

geen zestig jaar geleden welvaart betekende dat je je 

reukzeep, kleurstiften, een fiets, een wasmachine, een 

wagen, een tv of een nieuwe bedsprei kon veroorloven. 

We mogen dus van geluk spreken. Hoewel ... onze con-

sumptiewereld heeft ook een donkere kant. We kopen 

zo vaak nieuwe dingen en danken zo snel ‘verouderde’ 

spullen af dat er een gigantische afvalberg is ontstaan. 

En die speelt ons parten. De berg wordt te hoog, ver-

vuilt onze leefomgeving en slorpt onze grondstoffen op. 

 

 

Ooit leefden mensen van wat er in hun omgeving te rapen viel. Tegenwoordig reizen grond-

stoffen en materialen wereldwijd van hot naar her om er producten mee te maken. We 

importeren uranium uit Australië en Canada, bauxiet uit Jamaica, cokes1 uit   Wit-Rusland, 

Polen en Amerika, fosfaaterts uit Noord-Afrika, het Midden-Oosten en Rusland. Zo raken 

 
1 Cokes zijn een soort steenkool. 

Grondstoffen zijn de ruwe, onbewerkte stoffen waarmee we dingen of ener-

gie maken.  Sommige ervan groeien, zoals hout of bamboe. Andere zijn niet 

hernieuwbaar. Aardolie bijvoorbeeld ontstond zo’n 300 miljoen jaar geleden 

doordat massa’s microscopisch kleine diertjes (bijvoorbeeld plankton) en 

plantjes onder dikke lagen afzettingen onder de grond werden samenge-

drukt. En ertsen van bijvoorbeeld ijzer, aluminium of koper ontstonden door 

minerale afzettingen in gesteenten. 

Afval en grondstof 

Grondstof voor consumptie 
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makkelijk bereikbare voorraden natuurlijk snel uitgeput. Daarom boort Total Oil op dit 

moment ruim zesduizend meter (!) onder de zeespiegel, op de diepste oceaanbodem, naar 

nieuwe reserves aardolie. Groot nadeel: door het boren en al het afval dat op de zeebodem 

terechtkomt, sterven oeroude diepzeedieren en -planten uit. Maar niemand weet hoe be-

langrijk dit zeeleven is voor het ecosysteem2 op aarde. (Op de foto: een boorplatform van 

Total Oil3.) 

 

We winnen grondstoffen om er producten mee te maken. Maar de meeste van die pro-

ducten gaan niet erg lang mee. Zelfs de levensduur van wasmachines, droogkasten, afwas-

machines, stofzuigers en dergelijke wordt berekend op zo’n 5 tot 10 jaar. Maar evengoed 

dumpen we ze nog voor ze stuk zijn, omdat er een nieuwer model op de markt komt. Wat 

betekent dat voor de grondstoffen van al die dingen? Als we die niet recycleren of herge-

bruiken, zijn we ze simpelweg kwijt. 

 

 
2 Een ecosysteem is het geheel van alle levende dieren, planten, bacteriën en schimmels in een bepaald gebied. 
Het is ook hun onderlinge wisselwerking en de omgeving waarin ze leven. Dit kan bijvoorbeeld een bos zijn, of 
een meer, maar evengoed de hele aarde. 
3 Deze foto is eigendom van Total Oil. 

Grondstof wordt afval 
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De wereldvoorraad aardolie neemt elke 

dag af met 85 miljoen vaten! Dat zijn 

1.000 vaten per seconde (een vat bevat 

159 liter olie). Niet-hernieuwbare 

grondstoffen zijn voor ons en onze kin-

deren (ook jullie kinderen later) kost-

baarder dan we beseffen.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het delven of winnen van grondstoffen veroorzaakt 

vaak een grote, schadelijke en kostelijke berg afval. 

Om 0,1 procent koper uit kopererts te halen, ont-

staat maar liefst 99,9 procent afval. In het Indonesi-

sche Papoea worden hele bergketens vermalen 

voor koperwinning. Nadat het koper uit het erts is 

gehaald, verdwijnen de resten van het erts in de 

rivier, samen met de chemicaliën die nodig waren 

om het koper eruit te krijgen. Behalve de flora en 

fauna worden hierdoor ook het drinkwater en de 

visvoorraden van de Papoea's aangetast. 

 
4 Het begrip ‘duurzaam’ wordt uitgelegd in het document ‘De driepoot DO’. Te vinden op de educatieve ILvA-
website onder de knop ‘extra’. 

Het kostenplaatje 

Kopererts 

Gelukkig is er een trend naar mens- en milieuvriendelijke oplossingen. In Colombia wordt 

'groen' goud gedolven en verkocht. Dat wil zeggen dat er geen gif gebruikt wordt bij de 

winning en dat de opbrengst ten goede komt aan de lokale bevolking. 
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Het grondstoffenprobleem is erg complex. De meeste dingen bestaan namelijk uit verschil-

lende grondstoffen. Bijvoorbeeld: papier heeft niet alleen hout nodig, maar ook water en 

energie. De energie gaat op in rook, het zuivere zoete water dat voor de papierproductie 

wordt gebruikt, zal voor een hele poos in de natuur niet beschikbaar zijn. En dat terwijl een 

krant of een folder, een magazine of een ‘post-it’, amper een dag lang dienstdoen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In 2005 verschenen de resultaten van het ‘Millennium Ecosystem Assessment’5, het tot nu 

toe grootste milieuonderzoek. Wat bleek? Het milieu liep de afgelopen vijftig jaar meer 

schade op dan in alle tijd daarvoor sinds de mens bestaat. Stilaan daagt niet alleen bij poli-

tici, industriëlen en afvalbeheerders maar ook bij een almaar grotere groep individuen het 

besef dat zorgvuldig (dus duurzaam) omgaan met grondstoffen en afval de enige remedie 

is. Hoe? Door te ‘consuminderen’6 en zoveel mogelijk grondstoffen en materialen te recy-

cleren of te hergebruiken.  

 

 

 

 

 

 
5 Dit is een internationaal initiatief dat het beleid en het grote publiek wetenschappelijke informatie geeft over 
de gevolgen voor de mens van veranderingen in het ecosysteem. Het zoekt ook naar manieren om op deze ver-
anderingen te reageren. 
6 ‘Consuminderen’ is een officieuze term voor ‘minder consumeren’. 

Van oud papier naar gerecycleerd papier. 
Bron: www.fostplus.be 

Hout is hernieuwbare grondstof. Als we in bossen en 

wouden enkel de zieke, dode of in de weg staande bomen 

kappen, is er geen probleem en zal het bos overleven. Bij 

deze manier van kappen, hebben meubel- en papierpro-

ducenten zelf ook baat. Daarom richtten ze de Forest 

Stewardship Council op. Iets wat is gemaakt met hout uit 

zulke duurzaam beheerde bossen, krijgt een FSC-label . 

http://www.fostplus.be/
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“We moeten niet minder consumeren, 

maar juist meer.” Dat klinkt provocerend 

in tijden waarin de wereld zich zorgen 

maakt over klimaat, energie en natuurlij-

ke voorraden. Toch willen chemicus Mi-

chael Braungart en architect William 

McDonough alle afval de wereld uit ban-

nen. In hun boek Cradle to Cradle: rema-

king the Way We Make Things leggen ze 

uit hoe afval kan vermeden worden zon-

der de economische groei te verminde-

ren. Hun inspiratie halen ze uit de natuur, 

waar groei en verval mekaar in een kring-

loop voortdurend opvolgen. Hun visie is simpel: afval = voedsel. We moeten producten zo 

ontwerpen dat ze uit volledig afbreekbare, niet-vervuilende materialen bestaan. Telkens 

wanneer een product wordt afgedankt, worden de niet-vervuilende materialen aan een 

‘Cradle to cradle’ (van wieg tot wieg) 

wil zeggen dat niks afval wordt. Alles 

kan dienen om te recycleren of te her-

gebruiken. 

Momenteel doen we vooral aan ‘cradle 

to grave’ (van wieg tot graf), waarbij 

een groot deel van onze materialen en 

grondstoffen verloren gaan en vervui-

ling veroorzaken. 

Van stroom naar kringloop 

We moeten dus evolueren van een rechte lijn of stroom ... 

… naar een kringloop. 

Cradle to cradle 
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technische of biologische kringloop toegevoegd. Bijvoorbeeld als compost of als recycleer-

bare grondstof. Zo wordt afval voedsel: de materialen en grondstoffen van de afgedankte 

spullen kunnen telkens dienen voor nieuwe dingen of teruggegeven worden aan de natuur. 

McDonough en Braungart hebben intussen met tal van ontwerpen – van vloerbedekking tot 

compleet nieuwe steden in China – bewezen dat hun theorie ook in de praktijk werkt. 

  

 

 

 

 

Wat is een transitie? Letterlijk betekent het 

‘een overgang’. Het wil zeggen dat de 

maatschappij waarin we leven structureel 

aan het veranderen is. Door op elkaar in-

werkende en elkaar versterkende verande-

ringen op het gebied van economie, cul-

tuur, technologie, wetenschap en zo meer. 

Die verandering is nu hoognodig, vinden 

wetenschappers, politici en vakmensen uit 

alle sectoren wereldwijd. We moeten van een ‘onduurzame’ economie naar een duurzame 

en solidaire economie. We moeten van onze grote vervuilende afvalberg af. En we moeten 

stoppen met grondstoffen te verspillen. Maar hoe? Welke stappen moeten we daarvoor 

zetten? En vooral, hoe moeten we daar wereldwijd de politiek en de economie op afstem-

Deze ‘cradle to cradle’-tafel is gemaakt uit houtafval, aan elkaar geplakt met biologisch 

afbreekbare lijm. Als de tafel stuk is, wordt ze gerecycleerd of gaat ze bij de compost.  

Transitie? 
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men? Wat met de energievoorziening voor iedereen op de planeet? Hoe grondstoffen 

duurzaam beheren? Moeten we lokaal produceren? Wat met de mobiliteit? Er zijn nog vele 

vragen. Een transitie van dit formaat zal het leven van iedereen op de planeet beïnvloeden! 

 

 

Wat heeft transitie met afval te maken? In Vlaanderen moet de milieu-impact van afval en 

de verwerking ervan drastisch verminderen. We zijn wel koploper op het vlak van recycla-

ge, maar slagen er niet in onze afvalberg te doen slinken. Bovendien zijn we momenteel 

gevaarlijk afhankelijk van steeds schaarser en dus duurder wordende grondstoffen.  

Een bekende transitie in het verleden was die van steenkool naar aardgas als 

energiebron. Destijds leek het onvoorstelbaar dat steenkool plaats zou maken 

voor aardgas. Het vergde een nieuw soort netwerk om het gas te verdelen, een 

andere woningbouw, andere huishoudelijke apparaten ... 

We slaan plan B over 
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Om tot een echte transitie te komen, werken een zestigtal mensen uit overheidsdiensten, 

bedrijven, bedrijfsorganisaties, NGO's en de academische wereld samen aan een toekomst-

beeld voor duurzaam materialenbeheer in Vlaanderen: Plan C. Het is de ambitie van Plan C 

om een economie te creëren waarin materialen, grondstoffen en energie in een kringloop 

zitten. Hiervoor moeten industrie en wetenschap samenwerken om materialen en pro-

ducten te ontwikkelen die hoog scoren qua hergebruik en/of recyclage en zo weinig moge-

lijk schade toebrengen aan mens en omgeving.  

Bijvoorbeeld: het transitieteam ‘Groene chemie’ start een experiment ‘chemical leasing'. 

Producenten leasen7 de chemische producten die ze nodig hebben in plaats van ze te ko-

pen. Zo zullen ze minder chemicaliën gebruiken, ze beter aanwenden en de overschotten of 

het afval ervan terug kunnen geven aan de leasefirma. Die zorgt er op haar beurt voor dat 

ze gerecycleerd of hergebruikt worden.

 
7 Leasen is het huren of gebruiken van iets (meestal een auto, een machine of een woning) via een contract met 
welbepaalde voorwaarden.  

Japans dorp afgekickt van aardolie. Bron: transitiontowns.nl 

In 10 jaar tijd is het Japanse dorp Kuzumaki helemaal afgekickt van olie. Het dorp, met 8.000 

inwoners, heeft zich ontwikkeld tot een volledig energie-onafhankelijke gemeenschap. 

Kuzumaki veranderde binnen 10 jaar in een levend laboratorium voor de ontwikkeling van 

duurzame en diverse energie-opwekking: twaalf windmolens op de hellingen van een nabij-

gelegen berg produceren zo’n 21.000 kWh per jaar. Daarnaast wordt elektriciteit wordt ge-

genereerd uit de mest van 200 koeien en andere bronnen van biomassa en er is een hout-

snippercentrale. Een kwart van de scholen is voorzien van in totaal 420 zonnepanelen, en 

uit boomschors worden houtbolletjes geperst als brandstof voor kachels. 

Het is een opmerkelijk resultaat in het grondstoffen-arme Japan, dat voor 90% van zijn 

brandstoffen afhankelijk is van (geïmporteerde) olie. Drijvende kracht achter het 100% zelf-

voorzienende energieplan in Kuzumaki is burgemeester Tetsuo Nakamura. Die besloot in 

1999 dat zijn dorp een voorbeeldfunctie voor heel Japan zou gaan vervullen. En dat is dus 

gelukt! Bron: Coco Masters in Time. 
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Leerlingen ‘verslinden’ balpennen als snoepjes. Ze vinden hun balpen niet en brengen ge-

woon een nieuw exemplaar mee (uit het pakketje van zes dat ze in de supermarkt kochten). 

Ze lenen een balpen en vergeten die terug te geven. Ze prutsen de zoveelste dure, schatti-

ge, maar niet erg stevige balpen uit elkaar. En dat terwijl de inkt van een gemiddelde bal-

pen toch een semester lang kan meegaan. Doe even de rondvraag. Hoeveel balpennen ver-

bruikt jouw klas op een schooljaar tijd? 

 

 

Onderzoek hoe jij zelf op grondstoffen kunt besparen. Wat gooi jij allemaal weg? Gommen, 

potloden, lege plastic flessen, blikjes, papier, balpennen, snackverpakkingen, papieren zak-

doekjes, servetten, boterhammen ... Uit welke grondstoffen bestaan die dingen? Zijn er 

minder verkwistende alternatieven? Bijvoorbeeld: je kunt ook balpennen kopen die niet zo 

snel stuk gaan en die je bovendien met een nieuw inktpatroon kunt hervullen. 

Maak eerst voor jezelf een inventaris en doe dan klassikaal de rondvraag voor dingen die 

jullie allemaal weggooien. Hoeveel van die dingen (in aantal of gewicht) danken jullie per 

klas per schooljaar af? Wat zijn de alternatieven? Bete-

kent minder afval maken dat je anders moet kopen en 

duurzame keuzes leert maken? Waar moet je op letten 

als je duurzaam wil consumeren?

Prullen 
Activiteit - 1ste graad 

Wiskunde, natuurkunde, chemie, godsdienst/zedenleer  

Opdracht 
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Voor deze activiteit heb je twee illustraties nodig. Zie document: 

Grondstoffen 

 

Hoeveel jaar kan onze samenleving nog verder als we grondstof-

fen in hetzelfde tempo blijven opgebruiken? Het populair-

wetenschappelijk tijdschrift ‘New Scientist’ beantwoordt die 

vraag met een onthullende grafiek die ons aan het denken.  

Als de cijfers ongeveer kloppen, zullen jullie de uitputting van 

heel wat grondstoffen nog ‘live’ meemaken.8 

Er is ook kritiek op de grafiek. Over de cijfers en de gegevens 

kunnen we immers niet honderd procent zeker zijn. Er zijn ver-

schillende bronnen met verschillende cijfers en gegevens. Om 

een idee te geven hoeveel grondstoffen we tijdens ons leven ver-

bruiken, vind je ook een afbeelding van New Scientist met cijfers 

over hoeveel en welke grondstoffen een Amerikaan tijdens zijn 

leven verbruikt.  

De centrale, stervormige grafiek geeft in de lichte kleuren aan 

hoelang elke grondstof nog meegaat als de wereldwijde con-

sumptie dezelfde blijft als vandaag (voor koper, goud, indium, 

lood, nikkel, fosfor, platinum, rhodium, zilver, tantalum, tin, ura-

nium, zink, aluminium, antimonium en chromium). 

Bij elke grondstof staat ook vermeld voor welke doeleinden ze 

gebruikt wordt. Voor gallium, germanium, hafnium en rhodium 

zijn geen cijfers beschikbaar - ook al zijn dat essentiële grondstof-

fen voor het vervaardigen van computerchips, energiecentrales, 

led’s, zonnecellen en lasers. 

De donkerder gekleurde balkjes geven aan hoeveel jaar die 

grondstoffen nog meegaan als de wereldconsumptie zodanig 

wordt teruggeschroefd dat elke aardbewoner maar half zoveel 

 
8 Deze tekst is een bewerking van het artikel ‘Wanneer zijn de grondstoffen op?’, Kris De Decker, Lowtech Maga-
zine, 21 april 2009 (www.lowtechmagazine.be). 

Grondstoffen-race naar de afgrond 
Activiteit - 3de graad 

Engels, wiskunde, godsdienst/zedenleer  

http://www.lowtechmagazine.be/
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grondstoffen gebruikt als de gemiddelde Amerikaan vandaag. 

Het klassieke staafdiagram aan de linkerkant geeft aan (in gram en kilogram) hoeveel elke 

individuele Amerikaan jaarlijks van elke grondstof verbruikt. Aan de rechterkant staat per 

materiaal aangeduid hoeveel ervan via recyclage wordt geproduceerd. 

 

 

• Interpreteer de grafiek. 

• Maak rond deze grafiek een goed onderbouwd artikel over de relatie tussen grond-

stoffen, afval en alternatieven. 

 

Opdracht 
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Zowat de helft van de dingen die we weggooien, wordt niet gerecy-

cleerd, hergebruikt of gecomposteerd. Dergelijk afval is op ver-

schillende manieren schadelijk voor het milieu: het neemt plaats 

in, de verbranding ervan veroorzaakt CO₂-uitstoot en we verlie-

zen het materiaal of de grondstof waaruit het gemaakt is. Maar 

dat is niet alles. 

Tegenwoordig weten we dat er nog een pak ‘verborgen’ schadelijke 

factoren meespelen. Die komen aan de oppervlakte als we de ecolo-

gische voetafdruk9 van producten proberen in te schatten. Dat kan door 

een ‘levenscyclus-analyse’ te doen. Die onderzoekt hoe een product het milieu belast. Van-

af het moment dat het wordt gemaakt tot het als afval wordt verwerkt. Zo kunnen we de 

werkelijke waarde van een product inschatten! 

  

We stellen dan vragen zoals: 

• Hoeveel grondstoffen, energie en water heb je nodig om iets te maken? 

• Hoeveel water, energie en schadelijke producten heb je nodig om die portie grond-

stof te winnen? 

• Waar komen de grondstoffen vandaan, hoe ver moeten ze reizen? 

• Wat veroorzaakt het winnen van de grondstof in de lokale omgeving? 

• Hoe vervuilend zijn de gebruikte materialen? 

• Hoe vervuilend is de productie? 

• Hoeveel energie heb je nodig om het product te vervoeren tot bij de consument? 

• Hoe vervuilend is het gebruik of verbruik van het product? 

• Hoe vervuilend is de verwerking ervan tot afval? 

• Hoeveel CO₂ komt er bij dat alles vrij? 

 

Welke dingen of verpakkingen die jij het vaakst weggooit, hebben de grootste ecologische 

voetafdruk of meest schadelijke invloed op het milieu? 

 
9 Zie apart document ‘De voeten van EVA’. 

De werkelijke waarde der dingen 

Activiteit - 2de graad 
Chemie, natuurkunde, aardrijkskunde, godsdienst/zedenleer  
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• Maak voor elk ding zelf een lijst met vragen en vul bij elke vraag die je stelt zo-

veel mogelijk concreet in. Wellicht heb je internet nodig om antwoorden te zoeken. Bij-

voorbeeld: over welke grondstof gaat het, waar en hoe wordt die gewonnen, in welke 

omstandigheden, op welke manier is het materiaal schadelijk?  

• Zoek ten slotte voor elk ding een alternatief dat minder of zelfs helemaal niet 

schadelijk is. 

• Maak eventueel de hele opdracht in de vorm van een presentatie. Bespreek en 

bediscussieer de resultaten in de klas. Succes! 

 

 

Opdracht 
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The Story of Stuff is een 

knappe korte animatiefilm 

over ons consumptiege-

drag en over de weg die de 

dingen afleggen, van 

grondstof tot product en 

daarna tot afval. 

In een twintigtal minuten 

toont The Story of Stuff je 

de levenscyclus van de 

dingen die wij dagelijks 

gebruiken. Wat zit er ach-

ter de nieuwe gsm die je vanzelfsprekend koopt?  Met tekeningen en schema's, gemakkelijk 

te begrijpen en ook wel grappig. Annie Leonard legt uit hoe het systeem werkt. De toon is 

direct en typisch Amerikaans, soms zelfs karikaturaal. Alles samen is The Story of Stuff een 

leerrijk filmpje met ontluisterende waarheden. 

 

 

• Bekijk The Story of Stuff. 

Via de internationale website (https://www.storyofstuff.org/movies/story-of-stuff/) 

kun je de film op de site zelf met Nederlandstalige ondertitels bekijken en downloa-

den. 

• Maak een persoonlijk verslag over de film. Geef argumenten voor jouw visie. 

• Op basis van de verslagen, wordt er in de klas gedebatteerd over de inhoud 

van de film. 

The story of stuff 

Activiteit - 1ste, 12de, 3de graad 
Engels, Nederlands, godsdienst/zedenleer  

Opdracht 









 
 
 

Thema 7 

Afval beheren op een ladder

Tas uit snoeppappiertjes 

Zetels uit fietsonderdelen 

Slippers uit auto- en fietsbanden  

Armband uit papier van oude 

 

Zetel uit afgedankte cd’s en dvd’s 
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Iedereen maakt afval, dag in dag uit. Wie in 

Vlaanderen woont, produceert per dag gemiddeld 

anderhalve kilo afval! Reken maar eens uit wat 

dat betekent per persoon per jaar en wat dat op-

levert voor heel Vlaanderen op een jaar. Afval 

hoort bij het leven. Daar kunnen we niet onderuit. 

Gelukkig blijven we er niet mee zitten. 

We deponeren ons afval aan de deur zodat de 

vuilniswagen het kan ophalen, we sorteren PMD, 

we brengen Klein Gevaarlijk Afval (KGA) naar het 

recyclagepark en oude spullen naar De Kringwin-

kel, we leren composteren, we worden gestimu-

leerd om kippen te houden, duurzaam te kopen 

en … we worden aangespoord om afval zoveel 

mogelijk te voorkomen. 

Wie zorgt ervoor dat we dat allemaal doen? Daar 

staan we niet bij stil, maar alles wat ons afval 

aangaat, wordt intussen wel netjes geregeld op 

alle niveaus van ons beleid: zowel op federaal, 

gewestelijk als intergemeentelijk en gemeentelijk 

niveau. 

 

 

Napoleon kon het niet langer aanzien 

dat de straten en stoepen van zijn rijk 

vol afval lagen. Gemeenten kregen 

daarom de taak alle troep te verwij-

deren en samen te brengen op een 

vuilnisbelt, ver genoeg verwijderd van 

huizen en gebouwen. Afvalbeheer 

was geboren! 

 
 
 
 
 
 
 

Afval beheren op een ladder 
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De Nederlandse politicus en professor Lansink stelde in 1979 aan de Nederlandse regering 

zijn fictieve ladder voor, als basis om over afvalbeleid na te denken. Sindsdien gebruikt men 

ook bij ons deze ‘ladder van Lansink’ als een handig instrument. (Meer info over deze lad-

der vind je bij thema 2 ‘Afvalberg op school!’) Hoe dan ook, wereldwijd is het beleid er roe-

rend over eens: afvalpreventie is de allerbeste remedie tegen de afvalberg. 

 

 

 

 

 

 

 

Tegenwoordig is er wereldwijd ook een ‘consumentenladder’. Die vertrekt vanuit de 

keuzes die je als consument moet maken op basis van ‘the 4 R’s’. Bovenaan vind je de 

beste optie. 

• ‘Reduce’: gooi zo weinig mogelijk weg, koop minder, koop dingen die niet zo 
gauw op de afvalberg terechtkomen.  

• ‘Reuse’: hergebruik indien mogelijk. 

• ‘Recycle’: koop of gebruik dingen die achteraf gerecycleerd kunnen worden. 

• ‘Recover’: als weggegooide dingen niet kunnen worden voorkomen, herge-
bruikt of gerecycleerd, zoeken we naar andere ‘nuttige toepassingen’ zoals 

composteren van GFT-afval of afval verbranden met energierecuperatie. 
 
 
 
 
 
 
 

De hiërarchie van afval 
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Ook het Europees parlement schuift afvalpreventie als beste oplossing naar voren1. De lid-

staten van de Europese Unie (EU) zijn verplicht om afvalpreventieprogramma's op te stel-

len. Zo kunnen alle Europeanen samen – bedrijven, gezinnen, fabrieken én scholen – in de 

toekomst meehelpen met het wegwerken van de afvalberg. Maar preventie is niet altijd 

mogelijk. Daarom stelt de EU ook dat tegen 2020 de helft2 van het Europese afval herge-

bruikt of gerecycleerd moet worden. 

De afvalberg in Europa in 20073 

 

De Europese richtlijn waarbij afvalpreventie voorop staat, vinden we ook terug in het 

Vlaamse afvalstoffenbeleid. Het reguleert alles wat afval aangaat op beleidsniveau en wil 

mens en milieu behoeden voor de schadelijke invloed van afvalstoffen en het verspillen van 

grondstoffen en energie. Dat is een verschil van dag en nacht met de manier waarop we 

nog geen vijftig jaar geleden met afval omsprongen.  

Met dat afvalstoffenbeleid kan de Vlaamse regering ‘uitvoeringsbesluiten’ vastleggen. 

VLAREA (Vlaams Reglement inzake Afvalvoorkoming en Afvalbeheer) is er zo een. In het 

 
 
 
 

1 Bron: ‘Richtlijn 2008/98/EG van het Europees parlement en de raad van 19 november 2008 over afvalstoffen en 
tot intrekking van een aantal richtlijnen’. Publicatieblad van de Europese Unie, 2008. 
2 Momenteel is dat 27 procent. Bron: ‘Richtlijn 2008/98/EG …’  
3 Bron: ‘Belg produceert bijna halve ton afval in 2007’. Het Nieuwsblad, 9 maart 2009. 

• Een Europeaan produceerde gemiddeld 522 kilo huishoudelijk afval, waarvan de helft 

restafval. 

• Een Belg produceerde gemiddeld 492 kilo huishoudelijk afval, waarvan 62 procent 

werd gecomposteerd of gerecycleerd. (Duitsland deed beter met 64 procent.) 

• België verbrandt 34 procent van zijn huishoudelijk afval, Denemarken zelfs 53 pro-

cent. 

• Het armere Tsjechië produceerde gemiddeld 294 kilo afval per inwoner, het rijkere 

Denemarken 801 kilo. 

• De beste composteerders waren de Oostenrijkers met 38 procent. De Belgen compos-

teerden 17 procent van hun afval. 

 
 
 
 
 
 
 

Onze afvalberg 

 
 
 
 
 
 
 

De Europese afvalberg 
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begin lag de klemtoon op het verwijderen van afvalstoffen, tegenwoordig op het voorko-

men of nuttig toepassen ervan. In het VLAREA staat onder andere: 

• welke afvalstoffen gevaarlijk zijn. 

• welke afvalstoffen opnieuw als grondstof gebruikt mogen worden. 

• welke afvalstoffen niet meer gestort mogen worden. 

• voor welke producten de producenten (financieel) verantwoordelijk zijn wat inzame-

ling en verwerking betreft, wanneer dat product afval wordt (aanvaardingsplicht). 
 

Het afvalstoffendecreet (van 2 juli 1981) zorgt er samen met alle uitvoeringsbesluiten voor 

dat er een correct afvalbeleid wordt gevoerd. Dankzij dat beleid – ook nageleefd door ge-

meenten, ‘afvalintercommunales’, afvalverwerkingsbedrijven, recyclagebedrijven, afval-

transporteurs en zo meer – is Vlaanderen een van de best sorterende regio’s in Europa. 

Aangrenzende gemeenten organiseren vaak samen hun dienstverlening voor afval. Als ‘in-

tergemeentelijk samenwerkingsverband voor milieu’, vroeger ‘intercommunale’ genoemd, 

werken gemeenten samen om het huishoudelijk afval van hun inwoners in te zamelen en te 

verwerken. Deze schaal vergrotende samenwerking bespaart immers veel geld. Vuilniswa-

gens en ophaalteams bijvoorbeeld worden gedeeld, zodat ze geen enkele weekdag werk-

loos hoeven te blijven. Ook worden gezamenlijk recyclageparken en sorteercentra gerund, 

afval verbrand, PMD gesorteerd of GFT gecomposteerd. Intergemeentelijke samenwer-

kingsverbanden blijven wel in handen van de betrokken gemeenten. De gemeenten wijzen 

de bestuurders aan en controleren op de gemeenteraad regelmatig het beleid van het in-

tergemeentelijk samenwerkingsverband.  

Jouw school ligt in het gebied van ILvA. Dat is het ‘Intergemeentelijk samenwerkingsver-

band voor milieu Land van Aalst’ van 15 gemeenten.  Wat doet ILvA allemaal?  

• Afvalpreventie 
• Afval inzamelen aan huis (zoals restafval, GFT, grofvuil, papier, glas, PMD en 

snoeihout) en inzamelen via de vijftien recyclageparken. 
• Ervoor zorgen dat het afval wordt hergebruikt, gerecycleerd, verwerkt of ver-

brand. 
 

Gemeenten doen het samen 

 
 
 
 
 
 
 

ILvA onder de loep 
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‘Afval beheren’ is een essentiële dienstverlening!  Net zoals ‘drink-

water voorzien’ of ‘energie leveren’. En net zoals voor drinkwater 

en energie betalen we er ook voor. Sommige burgers mopperen 

daarover. Afval is iets waar ze niks mee te maken willen hebben en 

waar ze graag zo snel mogelijk vanaf willen. Gratis. Toch bestaat 

afval uit dingen en verpakkingen die we ‘verbruikt’ hebben. Voor 

een deel kunnen we daar niet onderuit. Alles zit verpakt en alles 

gaat ooit stuk. Maar, het is even waar dat we voor een stuk wel 

verantwoordelijk zijn voor ons eigen afval. We kopen immers vaak 

prullen die niet lang meegaan en kiezen voor ons gemak voor indi-

vidueel of extra ingepakte koopwaar. De industrie dringt wel afval 

op, maar de consument kan kiezen wat hij koopt en hoeveel hij 

koopt. Net zoals je meer of minder water of energie kunt verbrui-

ken, afhankelijk van de keuzes die je maakt. 

Dus is het ook niet zo vreemd dat we, net zoals voor water en ener-

gie, ook voor afval per eenheid betalen. En de grootste vervuiler betaalt terecht het meest.  

 

ILvA gebruikt eenzelfde ‘diftarsysteem’ voor het 

inzamelen van afval in het hele werkingsgebied. 

‘Diftar’ is de afkorting van gedifferentieerde tarife-

ring. Een gezin betaalt niet langer via belasting een 

forfaitair4 bedrag voor het huisvuil. Het bedrag 

hangt af van de hoeveelheid huisvuil. Elke huisvuil-

zak kost geld, dus hoe meer restafval, hoe meer een 

gezin betaalt. Restafval verwerken kost namelijk 

veel geld. PMD-zakken zijn een stuk minder duur omdat verpakkingsafval gerecycleerd kan 

worden. Niet-recycleerbaar afval zal in dit beleid dus steeds het meeste geld kosten. Een 

goed motief om iedereen optimaal te doen sorteren. Moraal van het verhaal? Hoe minder 

afval je produceert én hoe meer je sorteert, hoe minder je moet betalen! 

 

Vervuiler betaalt! 

 
 
 
 
 
 
 

Alleen vuilbakkenmonster 
Oscar van ‘Sesamstraat houdt 
van een goed gevulde vuilnis-

 
 
 
 
 
 
 
 

Afval kost geld 

 
 
 
 
 
 
 

Ondanks het feit dat diftar niet goed-

koop is, kan het verwerken van afval er 

niet volledig mee gefinancierd worden. 

Het tekort wordt aangevuld via de ge-

meentebelastingen. 
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ILvA tracht samen met de gemeenten het afval 

van de regio zo milieuvriendelijk mogelijk te 

beheren. Alle selectief ingezamelde afval komt 

terecht in de recyclage-industrie. Daar wordt 

het op een ecologisch en economisch verant-

woorde manier verwerkt tot nieuwe grondstof-

fen of producten. Organisch en composteerbaar 

afval wordt door ILvA in kwaliteitscompost om-

gezet.  

 

 

Afval dat niet in aanmerking komt voor recyclage 

of compostering, wordt afgevoerd naar de huis-

vuilverbrandingsinstallaties van ‘de collega’-

intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, 

IVBO (Brugge) of IVM (Eeklo). De enorme hoe-

veelheden restafval worden eerst naar het over-

slagstation gebracht. Daar worden ze overgela-

den in grotere containers en pas dan naar de 

verbrandingsinstallaties gebracht. Dat is beter 

voor het milieu dan het afval rechtstreeks in de 

kleine ophaalwagens naar Brugge of Eeklo te voe-

ren.  

 

 

 

 

 

 

 

In de verbrandingsinstallaties wordt 

het restafval op een temperatuur 

van 850 graden verbrand. De rook 

wordt gezuiverd. En de as? Die gaat 

naar een as stortplaats. Door ver-

branding krimpt de hoeveelheid 

restafval met bijna drie vierden. 

 
 
 
 
 
 
 

850 graden! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Milieuvriendelijk 
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ILvA beschikt ook over een ‘deponie’ of stortplaats in Vlierzele. Vroeger kwamen hier niet 

alleen recyclageresidu’s van onder andere papier, GFT, textiel en bedrijfsafvalstoffen te-

recht, maar ook de assen van het verbrande restafval. Intussen is de stortplaats volledig 

afgedekt en wordt er aan nazorg gedaan. Dat wil concreet zeggen: 

• Het vervuilde afvalwater kan niet in de bodem terechtkomen. En alle hemelwater dat 

in de stortput valt, wordt opgepompt naar een zuiveringsinstallatie waar het biologisch en 

fysisch gezuiverd wordt.  

• Het biogas (zoals bijvoorbeeld 

methaangas) dat vrijkomt uit de 

stortput wordt gerecupereerd en 

gebruikt voor het maken van elektri-

citeit.  

• Met kunststoffolie, aarde en 

gras erbovenop, is het vandaag een 

golvend grasland voor schapen. 
 

 

 

ILvA zamelt niet alleen afval in, maar tracht ook iets te 

doen aan het afbouwen van zijn afvalberg. Door het stimu-

leren van een kringloopkrachtenwerking in elke gemeente, 

het gesubsidieerd aankopen van compostvaten of com-

postbakken, door brooddozen en drinkwaterfonteintjes te 

promoten op scholen, enzovoort. 

Op elke ILvA-kalender die je in de bus krijgt, staan afval-

voorkomende tips om de gezinnen bewuster met hun afval 

(én dus ook met hun geld) te leren omgaan

Deponie 

 
 
 
 
 
 
 

Foto van www.greenbudget.wordpress.org 
 
 
 
 
 
 
 

Het methaangas uit de deponie wordt opgevangen 
en gebruikt als brandstof. 

 
 
 
 
 
 
 

Voorkomen is beter dan... 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.greenbudget.wordpress.org/
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Zoek zo nauwkeurig mogelijk uit hoeveel jouw gezin per jaar betaalt voor het afval. 

• Probeer daarom eerst zo precies mogelijk te berekenen hoeveel restafval, PMD, GFT, 

papier en karton, glas en grof huisvuil jouw gezin produceert en aanbiedt voor de 

inzameling. 

• Onderzoek daarna of het gezin kan besparen op kosten. Bekijk welk afval kan worden 

voorkomen of kan worden hergebruikt. 

• Stel een doe-lijstje samen, dat je samen met jouw gezin zonder al te veel moeite kunt 

realiseren. 

• De klas krijgt als taak om thuis het doe-lijstje voor te stellen en te verdedigen. 

• Bekijk thuis samen welke voorstellen realistisch zijn. 

• Een maand later bereken je opnieuw hoeveel afval jouw gezin nog maakt en hoeveel 

jullie ervoor betalen. Vergeet niet thuis de eventuele besparing zwart op wit voor 

te stellen!  

 

 
Bron: www.groenhuis.org 

De vervuiler betaalt  
 Activiteit - 1ste graad 

Wiskunde, Nederlands, godsdienst/zedenleer  

Opdracht 
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Spreek in de klas samen af wat je in een interview aan ILvA allemaal zou kunnen vragen. 

Bereid je goed voor. 

• Misschien is het nodig om verschillende mensen/specialisten aan het woord te laten, 

afhankelijk van het onderwerp. Vergeet niet naar het beleid met betrekking tot 

scholen te vragen. 

• Misschien is er aanvullend ook een interview mogelijk met de milieuambtenaar van 

de gemeente of de betrokken schepen? 

• Giet de interviews in een reportagestijl.  

• Vergeet daarom niet om (met toelating!) foto’s van de geïnterviewden te maken. 

• Zoek ook naar afbeeldingen die het onderwerp van het interview illustreren. 

• Om dit allemaal te realiseren, spreek je samen met de leerkracht in de klas af: wie 

doet de interviews, wie schrijft de tekst, wie maakt de foto’s, wie zoekt illustraties, 

wie legt de contacten? 

 

De ILvA-reportage  
 Activiteit – 1ste en 3de graad 

Nederlands, informatica, godsdienst/zedenleer  

Opdracht 
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