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CONCEPT 

De quiz is een interactieve sessie van ongeveer 2 lesuren over afvalpreventie en duurzame consumptie. Bij de quiz 
hoort een powerpoint-presentatie met 5 rondes van 5 vragen, enkele bonusvragen, vele weetjes en de antwoorden. 
Per  ronde wordt voor de vraagstelling een verschillende methodiek gebruikt om de leerlingen telkens opnieuw uit te 
dagen. De vragen leunen aan bij de leefwereld van de jongeren. Je kan als leerkracht het draaiboek als leidraad 
doorheen de quiz gebruiken. Je kan zelf een selectie maken uit de informatie die je aan de leerlingen meegeeft. 

 
DOELSTELLING 

Door verschillende cijfers, beelden en weetjes aan bod te laten komen, leren de jongeren meer over de enorme 
impact van ons koopgedrag op het leefmilieu, de maatschappij en de economie. Op deze manier openen jongeren 
hun ogen voor de afvalproblematiek. Anderzijds wil de quiz de jongeren ook laten nadenken over wat zij kunnen doen 
om de afvalberg te verminderen zodat ze na afloop in actie kunnen treden.   
 

DOELGROEP 

De quiz kan gebruikt worden voor het 1ste tot en met het 6de jaar van het  secundair onderwijs. Afhankelijk van de klas 
waarmee je werkt kan je een ronde overslaan, meer of minder tijd geven om vragen op te lossen, de leerlingen 
individueel laten werken, kiezen hoe lang je stil staat bij extra weetjes en hoeveel je de antwoorden toelicht… om zo 
de quiz meer of minder uitdagend te maken.   
 

DRAAIBOEK  

In dit draaiboek vind je meer dan voldoende achtergrondinformatie om de quiz te begeleiden. De quiz hoort bovendien 
bij het pedagogisch dossier ‘Zero Afval: handleiding’ van Leefmilieu Brussel. Hierin vind je heel wat interessante 
informatie over het onderwerp, maar ook allerhande ideetjes, lesmateriaal en praktische tips voor afvalvermindering 
worden in het dossier aangeboden.  
 

PRAKTISCH 

Voorbereiding 
Installeer een computer en beamer/ digitaal schoolbord en zet de presentatie klaar.  
Richt de klas zo in dat alle leerlingen het scherm goed kunnen zien. Verdeel de klas in groepjes van 2–4 personen en 
laat ze in groepjes samen zitten.  
Geef de leerlingen een invulblaadje (zie Bijlage) om de antwoorden te noteren.  
 
Verloop 
Voor de quiz reken je best 2 lesuren uit, maar als je alle achtergrondinformatie aan bod laat komen kan je er makkelijk 
meerdere uren mee vullen.  
 
Overloop per ronde alle verschillende vragen. Afhankelijk van de klas kan je werken met een maximumtijd die ze 
krijgen om over elke vraag na te denken. Geef ze na elke ronde nog even kort de tijd om te overleggen zonder ze de 
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antwoorden te geven. Tussendoor vind je slides met weetjes of extra info die met de desbetreffende ronde te maken 
heeft.  
 
Werk zo de 5 rondes af. Overloop nadien de antwoorden. Staaf de antwoorden met de passende 
achtergrondinformatie.  
 

Let op: In het draaiboek staan vraag en antwoord bij elkaar. In de powerpoint worden eerst alle slides overlopen 
zonder antwoorden, pas daarna volgen de slides met oplossingen. Let er dus op dat je bij het overlopen van de 
vragen de oplossingen nog niet geeft!  

 

Ronde 1: Grond’s tof! 

Vraag: Ken je de grondstof van het afgebeelde materiaal? 

VOORBEELD 

Waarvan is aluminium gemaakt? 

Antwoord: Bauxiet 

Let op: aluminium is het materiaal, niet de grondstof! 

  

FOTO 1 

Jeans is gemaakt van? 
Antwoord: Katoen 
 
  

FOTO 2 

Veevoeder of brood is gemaakt van? 
Antwoord: Tarwe  

 

  

FOTO 3 

Papier is gemaakt van? 
Antwoord: Hout 

 

  

FOTO 4 

Plastic is gemaakt van? 
Antwoord: Aardolie 

 

  

FOTO 5 

Sommige onderdeeltjes van de gsm zijn gemaakt van? 
Antwoord: Coltan 

 

  
 

 
Bereken zelf jouw ecologische voetafdruk op: voetafdruktest.wnf.nl 

 

voetafdruktest.wnf.nl
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Ronde 2: Linke beelden 

Vraag: Link de beelden met één van de antwoorden uit de vorige ronde. 

VOORBEELD 

Antwoord: Bauxiet 
 
Bauxiet wordt ontgonnen in bosrijke gebieden rondom de evenaar. Om 1 ton aluminium te 
produceren hebben we 4 ton bauxiet nodig, wat 3 ton afval oplevert (vooral aluinaarde of 
rode modder). Dit afval zorgt voor verontreiniging van oppervlaktewater. Bovendien komen 
bij de productie veel stoffen vrij, sommigen daarvan zijn giftig. Er is heel veel energie nodig 
voor de productie. Bij aluminium geldt dus: te milieubelastend als eerste keuze, maar hoe 
vaker het wordt gerecycleerd of hergebruikt, hoe lichter de milieubezwaren van de 
oorspronkelijke productiefase. Helaas is niet elk soort aluminium recycleerbaar. 
Aluminiumfolie wordt bij ons na éénmalig gebruik gewoon verbrand in een 
verbrandingsoven. 
 

 

 
EXTRA SLIDE BIJ OPLOSSINGEN 
 

Voor iedereen op school 1 jaar 
lang de brooddoos in plaats van 

aluminiumfolie!

= 93 fietsen van aluminium en 1 

‘autoritje’ rond de Aarde aan 

energie.

 

Voor iedereen de brooddoos in plaats van aluminiumfolie! En we besparen per jaar op 
school: 93 fietsen van aluminium en 1 ‘autoritje’ rond de Aarde aan energie. 

 
 

BEELD 1 
Antwoord: Hout (ABC… = reisweg van product!) 
 
Het naald- en loofhout dat we in Europa voor de productie van papier gebruiken komt 
voornamelijk uit productiebossen en plantages in Scandinavië en Noord-Amerika. De 
papierindustrie is een van de meest water- en energie-intensieve sectoren. De opwekking 
van de energie, maar ook het transport van grondstoffen en papier/karton hebben een grote 
milieu impact.  
 
We kunnen onze impact op het milieu beperken. Dat kan door milieuvriendelijk of 
gerecycleerd papier te gebruiken (of papier met een milieukenmerk), door zoveel mogelijk 
papier te hergebruiken, maar eerst en vooral door zoveel mogelijk papierafval te voorkomen. 
Denk dus na vooraleer je print, plak een antireclamesticker op jouw brievenbus en vermijd zo 
reclame-afval.  
 
- Voor 1 kg nieuw papier hebben we gemiddeld 3 kg hout nodig. 
- Voor 1 kg nieuw papier hebben we minstens 30 l water nodig. 
 

 

 
 
 
 

 
EXTRA SLIDE BIJ OPLOSSINGEN  
 

 

 

Natuurlijke bossen en oerbossen hebben een grote variatie in planten- en boomsoorten, 
en daardoor heel veel verschillende diersoorten. Onder druk van de papierindustrie 
worden deze bossen en hun biodiversiteit bedreigd. Vooral in Canada, Finland en in 
Indonesië, worden deze bossen aangetast. Langzaam maar zeker maken de natuurlijke 
bossen plaats voor productiebossen met monoculturen. ‘Monocultuur’ betekent dat er in 
het bos nog slechts één soort boom voorkomt. Monoculturen zijn uitstekend geschikt voor 
de papierindustrie, maar de variëteit in flora en fauna is er erg schraal. 
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BEELD 2 

Antwoord: Coltan (GSM industrie) 
 
Coltan is een erts dat de mineralen columbiet en tantaliet bevat. De naam is een 
samenstelling van deze mineralen. De ertsen worden onder meer gewonnen in sommige 
Afrikaanse landen. 
 
Zonder coltan zou elke mobiele telefoon de afmeting en het gewicht hebben van een 2 liter 
fles, maar dankzij coltan is men in staat om mini- accu's & super-condensatoren (in) te 
bouwen. Het productieproces van coltan verloopt echter niet zonder problemen. Er wordt 
veel geld betaald voor deze grondstof, waardoor ook roofbendes er iets willen aan 
verdienen. Ze verdrijven de inwoners van het land waar de grondstoffen worden gevonden 
en zetten daarna diezelfde mensen in als slaven er om de ertsen te ontginnen. Deze 
duizenden slaven werken voornamelijk in Congo. Aangezien ze hun eten amper kunnen 
betalen, gaan ze op jacht. Zo jagen ze op olifanten en beschermde berggorilla's in het 
Nationaal Park Kahuzi-Biego. Door de jacht en de als maar toenemende houtkap in de 
biotopen van de berggorilla’s, raken deze dieren jammer genoeg bedreigd. 
Om dit te vermijden kunnen we zoveel mogelijk oude mobiele telefoons inleveren voor 
recyclage. Bij het recycleren wordt de coltan eruit gehaald zodat deze opnieuw gebruikt 
kan worden voor een andere mobiele telefoon.  
Je kan ook kiezen tussen verschillende merken bij de aankoop van een gsm. Sommige 
bedrijven importeren geen grondstoffen meer uit conflictgebieden. (www.oneworld.nl)  
 

 
 

 

 

EXTRA SLIDE BIJ OPLOSSINGEN  

 

Wist je dat een GSM zonder coltan 

zo groot en zo zwaar zou zijn als 

een volle 2 liter fles?

 

Wist je dat een gsm  zonder coltan zo groot en zo zwaar zou zijn als een 2 literfles? 
Dankzij coltan is men in staat om mini- accu's & super-condensatoren (in) te bouwen. 

 

BEELD 3 

Antwoord: Aardolie boorplatform 
 
De helft van ons verpakkingsafval bestaat uit drankverpakkingen. Meestal gaat het om 
plastic. De grondstof van plastic is aardolie. Wist je dat we 0,25 l aardolie nodig hebben 
om 1 PET-flesje van 25 cl te produceren? En dat we 1,9 l aardolie nodig hebben om 1 kg 
PET te produceren? 
 

 

BEELD 4 

Antwoord: Tarwe 
Links: Tsjaad: De familie Aboubakar uit kamp Breidjing, uitgaven voor voedsel in één 
week: 685 CFA Francs of $0.92 
Rechts: Duitsland: De familie Melander uit Bargteheide, uitgaven voor voedsel in één 
week: € 375.39  
 
Ongeveer 1 miljard mensen – zowat een zesde van de wereldbevolking – is ondervoed, 
waaronder 200 miljoen kinderen. Elk jaar sterven meer dan 6 miljoen kinderen aan de 
gevolgen van ondervoeding. Ondertussen gebruiken 1,3 miljard runderen, 0,9 miljard 
varkens, 1,8 miljard schapen en geiten, en 14,1 miljard kippen ongeveer 76% van alle 
landbouwgrond op onze planeet. 44% van alle graangewassen in de wereld worden 
namelijk gebruikt als veevoeder. Globaal gezien neemt de teelt van veevoedergewassen 
(andere dan grassen) ongeveer een kwart van alle beschikbare akkerland in. Op deze 
gronden had in vele gevallen plantaardig voedsel voor menselijke consumptie kunnen 
verbouwd worden. 
De productie en consumptie van vlees en andere dierlijke producten hebben sinds 1950 
een explosieve groei gekend en gaan doorgaans gepaard met een verspilling van 
voedingsstoffen. Voeding van dierlijke oorsprong kan je immers maar verkrijgen door 

 

http://www.oneworld.nl/Partners/Nieuws_van_en_door_partners/article/27227/Luister_naar_de_stem_van_de_lokale_bevolking
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landbouwdieren eerst vet te mesten met plantaardige voedingsstoffen. In vele gevallen 
kunnen mensen meer eiwitten en energie halen uit die gewassen door ze zelf rechtstreeks 
te consumeren. (www.evavzw.be) 
 
In het rijke Noorden nodigt het overvloedige aanbod van voedselproducten ertoe uit te eten 
waar men zin in heeft, in plaats van te eten volgens zijn behoeften. En hoewel het tot de 
jaren 50 taboe was om voedsel weg te gooien, is dat vandaag helemaal anders. Om het 
volume van het voedselafval te verminderen, moeten we nadenken alvorens we iets kopen 
of koken.  
 

BEELD 5 

Antwoord: Katoen  
De productie van kleding heeft belangrijke milieueffecten doorheen de hele productieketen. 
Zo worden bij de teelt van katoen (grondstof voor heel wat kledingstukken, onder andere 
jeans) zeer veel chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt. Verder worden er heel wat 
schadelijke stoffen gebruikt bij het bleken, verven, wassen en andere bewerkingen van 
textiel. Daarenboven zijn er grote hoeveelheden water nodig, dat vaak al schaars is in de 
gebieden waar katoen geteeld wordt. De laatste jaren wordt onze kledij trouwens steeds 
vaker geproduceerd in Aziatische landen, dit omwille van de goedkope arbeidskrachten. 
Het katoen wordt dus vaak van daaruit naar de kledingproductielanden vervoerd en via de 
landen die de afwerking verzorgen, komen de kledingstukken uiteindelijk terecht in de 
Europese winkels. Door al deze omzwervingen leggen kleren aanzienlijke kilometers af, 
waardoor hun ecologische voetafdruk nog meer vergroot. Ook de arbeidsomstandigheden 
vormen een probleem! Vaak krijgen de werknemers (meestal vrouwen) ontoereikende 
minimumlonen, lopen ze veel te lange werkdagen en hoge gezondheidsrisico’s. 
Door te kiezen voor tweedehandskledij, biokatoen of eerlijke kledij, kunnen we deze 
problemen vermijden. 
 

 

 
EXTRA SLIDE BIJ OPLOSSINGEN 
 

1 jeans = 325 gram pesticiden

1 jeans = 8.000 liter water

1 jeans = 32 kilogram grondstoffen

 

1 jean = 325 g pesticiden 
1 jean = 8 000 l water  
1 jean = 32 kg vaste grondstoffen 

 

 
WEETJESREEKS (10 SLIDES) 
 
Wat we ons nog altijd niet realiseren, is dat afval, vóór het in de vuilnisbak belandt, eerst een product is geweest: 
het werd dus ontworpen, geproduceerd, verpakt, getransporteerd, gedistribueerd, verkocht en geconsumeerd. 
Voor elk van deze stappen werden er grondstoffen gebruikt, energie, water en ... werd er zelfs afval 
geproduceerd. 

 

  
Wist je dat we voor de productie van… 
 
*  1 blad papier 30 cl water nodig hebben? 
*  1 kop koffie van 125ml 140 l of 1 badkuip water nodig hebben? 
*  1 T-shirt 2 700 l of een klein zwembad water nodig hebben? 
*  1 tandenborstel 1,5 kg afval produceren? 
*  1 gsm 75 kg afval produceren? 
*  1 computer 1 500 kg afval produceren? 
*  1 brikje fruitsap 312 g CO2 uitstoten? 
*  1 jeansbroek 9 kg CO2 uitstoten? 
*  1 batterij 50 keer meer energie nodig hebben dan zij zelf kan leveren? 
 

  

http://www.evavzw.be/
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ILLUSTRATIES: INDUSTRIEEL EN HUISHOUDELIJK AFVAL 

 
 

TUSSENDOORVRAAG + OPLOSSING  

 

Iedereen kan dagelijks, zonder veel moeite, iets doen voor ons milieu!  Door ons afval te recycleren i.p.v. het te 
verbranden of te storten beschermen we onze natuurlijke bronnen en beperken we onze CO2-uitstoot. Maar door 
verstandig te consumeren, kunnen we nog veel meer bereiken! Overconsumptie vermijden, verpakkingen 
vermijden, kiezen voor stevige en duurzame consumptiegoederen, composteren, herstellen, delen, lenen, 
weggeven wat we niet meer nodig hebben, … Allemaal gebaren waardoor we minder geld moeten uitgeven en de 
hoeveelheid afval die we produceren aanzienlijk kunnen verminderen. Dat noemen we “Zero-afval-levenstijl”.  
 
Opdracht: Plaats de juiste verwerkingsvormen op de juiste trede van de ladder. 

 

Tussendoorvraag

2

3

4

5 

Hoe gaan we om met ons afval?

Rangschik op de ladder:

STORTEN

HERGEBRUIKEN

PREVENTIE

VERBRANDEN

RECYCLEREN

1 

              

Tussendoorvraag: Ken je de 

afvalladder?

1 

2 

3 

4 

5  STORTEN

HERGEBRUIKEN

PREVENTIE

VERBRANDEN

RECYCLEREN
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EXTRA SLIDES BIJ OPLOSSINGEN:  VERBETERINGEN AFVALLADDER   

Preventie 
Voorkomen van afval is prioriteit nummer 1. Voorkomen is beter dan ‘genezen’ of ‘verwerken’. 
Ook het verminderen van het gebruik van schadelijke producten valt onder voorkomen. Afval 
voorkom je door kritisch na te denken over noden en gebruiken: ‘Heb ik dit eigenlijk echt 
nodig?’, ‘Kan ik niet beter een brooddoos gebruiken in plaats van aluminiumfolie?, ‘Kan ik 
geen kraantjeswater drinken in plaats van dagelijks een drankje te kopen?’,‘Kan ik geen vaste 
zeep en shampoo gebruiken om de plastic flessen te vermijden die zich in de vuilnisbak 
opstapelen?’. Sommige acties zijn gemakkelijk uit te voeren.  
 

 

Hergebruiken 
Sommige aankopen zijn moeilijk te vermijden. In sommige gevallen kan je ze misschien wel 
hergebruiken (denk maar aan kledij die te klein geworden is en aan anderen gegeven kan 
worden of hervormd kan worden tot herbruikbare boodschappentas, aan materiaal dat geleend 
of uitgewisseld kan worden, aan alles wat men in een tweedehandswinkel kan kopen, …).  
 
  
Recycleren 
Afvalproducten die niet voor hergebruik in aanmerking komen, kan je meestal wel recycleren. 
Zij bevatten grondstoffen die we opnieuw kunnen gebruiken (glas, plastic, papier, …). 
 
 
 

 
Verbranden 
Bepaalde afvalstoffen kunnen niet gerecycleerd worden en moeten op een milieuverantwoorde 
manier worden verbrand. De meeste Vlaamse en Brusselse verbrandingsinstallaties 
recupereren de vrijgekomen energie (elektriciteit, warmte, …).  
 

 
Storten 
Huishoudelijk afval wordt normaal gezien niet meer gestort. Pas als de afvalstof niet kan 
worden verbrand, mag die onder strenge milieuhygiënische voorwaarden naar een speciaal 
daartoe uitgeruste stortplaats worden vervoerd. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘HOE VERMIJD IK AFVAL?’ – BRAINSTORM MET DE GROEP 

 
10 tips:  

 Installeer een compost op school. 

 Suggereer de schoolkantine om borden met twee grootte te 
hebben voor de kleine en de grote honger. 

 Gebruik herbruikbare verpakkingen (bulkzakje, sandwichzak 
in gewaxte stoffen, tussendoortje- en brooddoos, drinkbus, 
...) 

 Koop in bulk de juiste hoeveelheid volgens uw behoeften. 

 Herstel kapotte voorwerpen (bijvoorbeeld tijdens een op 
school georganiseerde Repair Café). 

 Weiger advertenties in de schoolmailbox. 

 Koop boeken tweedehands, organiseer een rotatie om het 

 

 

 

 

Door verstandig te kopen kan elke Brusselaar zijn afvalproductie met 100 kg 
per jaar verminderen! 

Hoe vermijd ik afval?

Bron cartoons: www.milieuzorgopschool.com
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benodigde materiaal voor de cursussen te delen. 

 Vermijd drankverpakkingen door gearomatiseerd water te bereiden, limonades en andere sappen met 
kraantjeswater en vers fruit, alles in een drinkbus. En waarom geen zero afval-winkel organiseren voor de 
pauze met bulk-, lokale, seizoensgebonden of fairtrade producten?  

 Verminder de milieu-impact van jullie papierverbruik door dubbelzijdig af te drukken en door te werken met  
gerecycleerd papier. 

 Vermijd het gebruik van items voor eenmalig gebruik door te focussen op robuust materiaal, tijdens de 
klasmaaltijd bijvoorbeeld.  

 

Ronde 3: Ronde getallen 

Vraag: Beantwoord de meerkeuzevragen, slechts 1 antwoord is correct. 

Let op! Met de juiste letters van de antwoorden kan je de bonusvraag beantwoorden. Je kan er 5 extra punten 
mee verdienen. 

VRAAG 1 

Hoeveel betaal je (onbewust) gemiddeld voor verpakkingen als je voor 100€ inkopen 
doet? 
 
MI) 5 euro 
KO) 20 euro 
ST) 50 euro 

 
De verpakking van het product vertegenwoordigt gemiddeld 20% van de verkoopprijs van 
het verpakte product. Vermijd afzonderlijk verpakte producten (koeken, yoghurt, drank, 
vochtige doekjes, cosmeticadoekjes, enz.), tenzij je daarmee aan een reële behoefte 
tegemoetkomt en verspilling voorkomt, omdat het product niet lang genoeg kan worden 
bewaard. 
 

 

VRAAG 2 

Hoeveel goedkoper is kraantjeswater in vergelijking met flessenwater? 
 
ER) 5 tot 10 keer goedkoper 
VE) 50 tot 100 keer goedkoper 
OP) 200 tot 1000 keer goedkoper 
 
Een heel jaar water drinken uit de kraan kost over het algemeen niet meer dan 1,5€ per 
persoon, dit is de gemiddelde prijs van één liter frisdrank. Als je overschakelt van 
mineraalwater naar kraantjeswater, schommelt het prijsvoordeel (indien je 1 liter 
mineraalwater per dag gebruikt) tussen 70€  en de 200€ per jaar. 
 
Twijfel je eraan of jouw kraantjeswater drinkbaar is?  
Dan kan je dit laten testen bij je drinkwatermaatschappij. Een wateranalyse kan 
aangevraagd worden bij Vivaqua. (www.vivaqua.be) 
 

 

VRAAG 3 

Om de hoeveel tijd wordt er in België een gsm weggegooid? 
 
VA) 1 seconde 
WI) 10 seconden 
PR) 60 seconden 

 
Op 14-jarige leeftijd heeft een jongere gemiddeld al 2,4 gsm’s gehad. Op 18 jarige leeftijd 
zijn er dat gemiddeld 4. Meer dan 9 op 10 jongeren tussen 10 en 17 jaar hebben een 
gsm.  
We kunnen ons afvragen of we echt een gsm nodig hebben? En vanaf welke leeftijd 
hebben wij een gsm nodig? Is het nodig om steeds het laatste nieuwe model te moeten 
hebben?  
 

 

http://www.vivaqua.be/
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VRAAG 4 

Hoeveel vellen A4-papier gebruiken de Brusselse jongeren in het secundair onderwijs 
gemiddeld per jaar? 
 
JZ) 2 100  
IJ) 550 
EI) 1 500 
 
Hoewel computers ook op school intussen gemeengoed zijn geworden, hebben ze dat 
goeie ouwe papier nog lang niet van zijn troon gestoten. Schriften, blocnotes, 
klasagenda’s, fotokopieën, kranten, enveloppen, maar ook tijdschriften, doosjes voor 
kleurpotloden, koekjesdozen, keukenpapier en reclame. Een leerling verbruikt gemiddeld 
869 blaadjes papier per jaar in het basisonderwijs en 2 100 blaadjes per jaar in het 
secundair onderwijs. Elk jaar verbruiken Brusselse scholen 250 miljoen vellen A4, goed 
voor ongeveer 1 250 ton papier!  
 
500 gedrukte vellen = 7,25 kg CO2 = het verbruik van een computer die 27 dagen 
in waakstand staat = 42 km met de auto. 
 
Reclamefolders en -krantjes zijn een grote bron van papierafval: er belandt gemiddeld niet 
minder dan 10 kg per jaar in de brievenbussen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest! 
Vermijd 10 kg papierafval per jaar met een sticker! Je kan gratis een antireclamesticker 
aanvragen bij Leefmilieu Brussel: 02/775 75 75, info@leefmilieu.brussels  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
EXTRA SLIDE BIJ OPLOSSINGEN 
 

 

 
Wist je dat slechts 5% van het A4 papier in Brusselse scholen aan beide kanten 
wordt gebruikt ? 
Naast dat verbruik, wordt ook maar één derde van het recycleerbaar papier in de 
scholen gesorteerd. Papier en karton belanden dus in grote hoeveelheden in de  
witte vuilniszakken van de school ... 
 

 

 ‘HOE VERSPIL IK MINDER PAPIER?’ – BRAINSTORM MET DE GROEP 

 

Mogelijke oplossingen:  
 

1. Verminder papiergebruik door het gebruik van handboeken met recto-
verso-prints, aangepaste lay-out, door het gebruik van kladpapier, 
communiceer elektronisch en intern adhv een bord, internet, enz.) 

2. Koop gerecycleerd papier 
3. Sorteer je gebruikt papier 

 
 
 

VRAAG 5 

De laatste 30 jaar is het volume aan verpakkingsafval per persoon gestegen. Hoeveel afval 
maken we nu?   
 
AL) 2 keer  
ST) 3 keer 
ER) 5 keer  
 
Drie uitgepakte boodschappentassen van de supermarkt leveren één volle zak 
verpakkingsafval op, verpakkingsafval dat rechtstreeks in de witte of blauwe zak terechtkomt. 
Meer dan 50% van de op de markt gebrachte verpakkingen zijn bestemd voor drank. Meestal 
gaat het om plastic. Nochtans kunnen statiegeldflessen tot 30 keer hergebruikt worden en 

 
 

 
 
 
 

mailto:info@leefmilieu.brussels
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zijn PET-flessen 10 tot 15 keer herbruikbaar.  
 
We gooien veel meer weg dan vroeger, hoe komt dit?  
 
Het aanbod is aanzienlijk breder geworden: terwijl er in de jaren '60 gemiddeld 2.000 
producten te verkrijgen waren bij de kruidenier, vinden we er nu gemiddeld 15.000 in de 
supermarkt. Bij een dergelijke keuze hebben producten minder «waarde» voor ons als 
consumenten. We gooien zelfs eten weg, iets wat vroeger absoluut taboe was.  
 
Nieuwe producten zijn onmisbaar. Er wordt geschat dat er wereldwijd al 7,2 miljard gsm’s 
werden verkocht. 
 
Bevolkingsaantal stijgt, maar gezinnen zijn tegenwoordig kleiner 
De bevolking neemt toe, maar de gezinnen zijn veel kleiner geworden en als gevolg daarvan 
werd ook de omvang van de verpakkingen aangepast. Men vindt nu veel minder 
familieverpakkingen en veel meer individuele porties. Het aanbod van voedingsproducten is 
sterk gevarieerd, alles is verpakt en vaak klaar voor consumptie. 
 
Wegwerpartikelen in plaats van hergebruik 
Iets herstellen, als dat al mogelijk is, is vaak duurder dan iets nieuws kopen! Reparatie en 
hergebruik hebben plaatsgemaakt voor het eenmalig gebruik: van luiers en vochtige doekjes 
tot drankkartonnetjes en plastic zakken, producten worden vaak gebruikt “klaar om weg te 
werpen" of zijn moeilijk te herstellen. 
 
Marketing, nieuwe technologieën en reclame doen consumeren!  
De consumptie is nu meer dan ooit deel van onze cultuur geworden en is onderworpen aan 
de mode door de inspanningen van marketing en reclame: we vervangen zelfs voorwerpen 
die nog functioneren, zoals een gsm, die gemiddeld om de 18 maanden wordt vervangen! 

 

 

 

 

 
 

 

BONUSVRAAG + ANTWOORD 

Vraag: Combineer je de letters van de antwoorden uit de voorbije 5 vragen, dan vind je het antwoord op de 
bonusvraag. Wat kan je helpen om duurzaam te consumeren? 
 
Antwoord: Consumeer verstandiger of gebruik een KOOPWIJZER, dit is een gids om ecologisch te 
consumeren. 
 
Bijvoorbeeld: de brochure Zero Afval van Leefmilieu Brussels zeroafval.leefmilieu.brussels, of de applicatie “Buy 
or not” om te weten wat er zich verstopt achter de merken van de producten die u interesseren.  
 

Combineer je de letters van de antwoorden 

uit de voorbije 5 vragen, dan vind je het 

antwoord op de bonusvraag.  

Bonusvraag
Tip: Consumeer met je verstand!

KOOPWIJZER

 

 
 

http://zeroafval.leefmilieu.brussels/
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Ronde 4: 5 antwoorden, 10 misleidende vragen 

Je krijgt het antwoord, stel de juiste vraag. Slechts 1 van de 2 vragen is correct. 

ANTWOORD 1 = “4” 

 
1. Hoeveel planeten hebben we nodig als iedereen zou leven zoals wij in 
West-Europa? 

 
“Belg heeft 4,4 planeten nodig om aan noden te voldoen” Belga/eigen 
verslaggeving. 
 
2. Hoeveel kg afval zet de gemiddelde Belg wekelijks aan de deur? (10kg) 
 

Antwoord 1: “4”

1. Hoeveel planeten hebben we nodig 

als iedereen zou leven zoals wij in 

West-Europa?

2. Hoeveel kg afval zet de gemiddelde 

Belg wekelijks aan de deur?

Antwoord : 4

Antwoord : 10,5

 

ANTWOORD 2 = “KAUWGOM” 

 

1. Wat heeft ongeveer 3 jaar nodig vooraleer het uit de natuur verdwijnt? (Een 
sigarettenpeuken) 
 
2. Wat heeft 25 jaar nodig vooraleer het uit de natuur verdwijnt? 
 

 1 tot 3 jaar voor bananenschillen 

 3 jaar voor sigarettenpeuken 

 25 jaar voor kauwgom 

 50 jaar voor een blikje 
 

Antwoord 2: “kauwgom”

1. Wat heeft ongeveer 3 jaar nodig 

vooraleer het uit de natuur 

verdwijnt?

2. Wat heeft 25 jaar nodig vooraleer 

het uit de natuur verdwijnt?

Antwoord : sigarettenpeuken

Antwoord : kauwgom

 

ANTWOORD 3 = “VLEES” 

 

1. Wat hebben we nodig om te overleven? (water) 
 
2. Welke voeding is verantwoordelijk voor 18% van de wereldwijde CO2-
uitstoot? 
 
De veeteelt is volgens de FAO (Food and Agriculture Organisation), “een van de 
drie belangrijkste schuldigen voor élk belangrijk milieuprobleem, dus ook voor 
luchtvervuiling, landdegradatie, verlies van biodiversiteit of waterschaarste”. Een 
eetpatroon dat te sterk gericht is op vlees, is dan ook erg onduurzaam. Toch 
blijven we in België onverantwoord veel vlees eten. Uit peilingen van de 
overheid blijkt dat de consumptie van dierlijke eiwitten anderhalve keer hoger 
ligt dan de maximale aanbevelingen. Die overconsumptie leidt niet alleen tot 
ecologische problemen, maar is ook nadelig voor de volksgezondheid: een te 
hoge consumptie van vlees vergroot het risico op hart- en vaatziekten, 
overgewicht, diabetes en sommige kankers. Bovendien legt veeteelt een enorm 
beslag op landbouwgrond (productie van veevoeder), waardoor ze (onder meer 
volgens VN-rapporteur voor het recht op voedsel Olivier De Schutter ) een 
centrale factor is in de huidige voedselcrisis. 
 
De veeteelt is, volgens de FAO, verantwoordelijk voor maar liefst 18% van de 
totale broeikasgasuitstoot, een groter aandeel dan de transportsector. Het 
negatieve effect van vleesconsumptie op het broeikaseffect is drievoudig. 
Bossen slaan koolstofdioxide op en zetten die om in zuurstof. In Zuid- en 
Centraal-Amerika is massale ontbossing in aanzienlijke mate het gevolg van de 
aanleg van weiden voor veeteelt. Van het tropisch regenwoud bevindt één 
derde zich in Brazilië. Daar verdwijnt het regenwoud à rato van 5.000 
voetbalvelden per dag, en wordt 70% van de ontbossing toegeschreven aan 
veeteelt. Minder bossen betekent meer koolstofdioxide in de atmosfeer en dus 
een versneld broeikaseffect. 

Antwoord 3: “vlees”

1. Wat hebben we nodig om te 

overleven?

2. Welke industrie is verantwoordelijk 

voor 18 procent van de 

wereldwijde CO2-uitstoot?

Antwoord : vleesindustrie

Antwoord : water
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Bron cartoon: www.milieuzorgopschool.com

Ten tweede houdt het grootste deel van de broeikasgasemissies die worden 
veroorzaakt door industriële landbouwactiviteiten, rechtstreeks of onrechtstreeks 
verband met veeteelt (bijvoorbeeld de grootschalige productie en distributie van 
veevoeder, het verwarmen van reusachtige stallen, …). 
Ten derde komt er tijdens het spijsverteringsproces van herkauwers methaan 
vrij, dat een sterk broeikasgas is. Uit een rapport van de FAO blijkt dat 
wereldwijd ongeveer 16% van alle methaanemissies afkomstig is van veeteelt. 
In mindere mate zorgt ook dierlijke mest voor extra methaanuitstoot. 
 

ANTWOORD 4 = “99 000” 

 
1. Hoeveel ton klein gevaarlijk afval werd er tot nu toe bespaard door 
herlaadbare batterijen te gebruiken in Europa?  
 
2. Hoeveel ton afval werd er in 2016 geproduceerd door de huishoudens? (353 
000 ton, dus ongeveer 300 kg per inwoner. 
 
Over batterijen:  
Helemaal batterijloos door het leven gaan is moeilijk, maar kiezen voor 
herlaadbare batterijen is hiervoor wel een goede oplossing: ze hebben tot 32 
keer minder impact op het milieu dan wegwerpbatterijen! Ze hebben een 
levensduur tot 5 jaar lang en kunnen tot 1 000 keer heropgeladen worden. Dat 
is 1.000 keer minder nieuwe batterijen kopen! Op Europese schaal kon het 
gebruik van herlaadbare batterijen in plaats van wegwerpbatterijen tot nu toe de 
productie van 99 000 ton afval voorkomen! 
Een klein gebaar met een groot effect. 

Antwoord 4: “99.000”

1. Hoeveel ton KGA werd er tot nu 

toe bespaard door herlaadbare 

batterijen te gebruiken in Europa?

2. Hoeveel inwoners van Brussel 

sorteren hun afval?

1.000.000 inwoners, sorteren is verplicht

Antwoord : 99.000

 

ANTWOORD 5 = “KIPPEN” 

 
1. Welke dieren binnen de vleesindustrie stoten het meeste CO2 uit? (koeien) 
 
2. Welke dieren kunnen de hoeveelheid afval in de keuken of de refter 
aanzienlijk verminderen? 
 
Vaak belandt heel wat organisch afval gewoon bij het restafval. Kippen kunnen 
echter makkelijk het organisch afval opeten en verkleinen zo dus razendsnel de 
afvalberg. Maar uiteraard heeft  niet elke school de mogelijkheid om kippen te 
houden. Je kan dan ook een composthoop of compostvat zetten. Enkel de 
ongekookte groenten- en fruitresten kunnen echter gecomposteerd worden. Dus 
als we kunnen kiezen, dan combineren we de gft-bak, het compostvat of de 
composthoop met enkele kippen. 

  

 

Wist je dat de productie van voeding 

verantwoordelijk is voor meer dan 1/4 

van de milieuimpact?

 

Wist je dat de productie van voeding verantwoordelijk is voor meer dan ¼ van de milieu-
impact? 

 
Om ons voedsel te produceren, zijn er grote hoeveelheden water en energie nodig, wordt er massaal gebruik gemaakt 
van pesticiden en worden de waterlopen vervuild, de grond gemonopoliseerd en de ontbossing versterkt. Van het veld 
tot in de winkelrekken is voeding verantwoordelijk voor 20% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. Dat ligt 
niet alleen aan de productie- en distributiemethoden: ook onze voedingskeuzes kunnen met de vinger worden 
gewezen. We kiezen zelf hoeveel vlees we eten, of we al dan niet biologisch eten en in welke mate we seizoens- en 
lokaal geteelde vruchten of groenten eten. Vruchten of groenten die plaatselijk worden gekweekt in het juiste seizoen, 
verbruiken 10 tot 20 keer minder brandstof dan vruchten of groenten die buiten het seizoen worden geïmporteerd. Ook 
verspilling van voedsel kunnen we vermijden! Zelfs thuis verdwijnt er onaangeraakt voedsel in de vuilnisbak…. 
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TUSSENDOORVRAAG + ANTWOORD 

Zonder twijfel belandt het meeste schoolafval in de witte zak – die voor het “niet-gesorteerde afval”. Warme 
maaltijden die nauwelijks werden aangeraakt, half opgegeten boterhammen, verpakkingspapier, bekers, plastic 
zakken, papieren zakdoekjes, sinaasappelschillen, hele stukken fruit, koekjes, papieren servetten en zelfs 
volledige tussendoortjes! En zonder twijfel domineert het organisch afval: in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
zijn voedselresten goed voor 23% van het schoolafval, oftewel 7 kg per leerling per jaar.  
Het fenomeen is trouwens niet eigen aan scholen. Voedselverspilling vinden we terug in de hele samenleving. 
Maar de school is hierbij nóg meer betrokken, aangezien de kinderen er vaak drie maaltijden per dag gebruiken 
en aangezien ze er een gedrag aanleren dat ze ongetwijfeld hun hele leven zullen blijven herhalen. 

 

A  ……………………………………

B  ……………………………………

C  ……………………………………

D  ……………………………………

Tussendoorvraag: antwoord

1. Resten van warme maaltijden  B

2. Resten van boterhammen en tussendoortjes  A

3. Resten van drankjes  C

4. Niet aangeraakte tussendoortjes  D

 

 

 

Wist je dat de verspilling van voedsel een gemiddeld Belgisch gezin jaarlijks 
175€ kost? 

 

 

‘MINDER VOEDSELVERSPILLING! HOE BEGIN IK ERAAN?’ – BRAINSTORM MET DE GROEP 

 

Mogelijke oplossingen: 
 

1. Nadenken voor je iets koopt! (boodschappenlijstjes 
of weekplanning kunnen helpen) 

2. Restjesverwerking (toast of wentelteefjes, rijpe 
fruitsmoothie, aardappelpannenkoekjes, ...). 

3. Composteren 
4. Kippen adopteren 
5. Kookboeken raadplegen voor hoeveelheden 
6. Pas de hoeveelheden voedsel aan je honger aan. 
7. Koop in bulk hoeveel je echt nodig hebt. 
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Ronde 5: 5 raadsels, 5 Zero Afvaltips 

RAADSEL 1: EEN DOORDENKERTJE… 

Los het raadsel op en vind de Zero Afvaltip 
 
Antwoord: composteer! 

 

RAADSEL 2: CRYPTISCHE OMSCHRIJVING 

Los het raadsel op en vind de Zero Afvaltip 
 
Antwoord: Verpakkingen vermijden 

 

RAADSEL 3: WOORDZOEKER  

Zoek vier woorden over hergebruik. 
 
Antwoord: herstellen, tweedehands, ruilen, kringloopwinkel 

 

RAADSEL 4: DE 30 SECONDENRONDE 

Plaats de lettergrepen in de juiste volgorde. Los het raadsel op en vind de afvaltip! 
 
Antwoord: beter voorkomen dan recycleren 

 

RAADSEL 5: SCHATTINGSVRAAG 

Hoeveel gsm’s zouden er wereldwijd al verkocht zijn (in 2016)? 
 
Antwoord: 1,4 miljard 

 

 

Score 
Bereken jouw score! 
 
 

 

 

Hulpmiddelen 

 www.leefmilieu.brussels > Thema: Afval - Grondstof 

 zeroafval.leefmilieu.brussels        

 www.leefmilieu.brussel/leermiddelen  

 www.bubble.brussels/nl  (voor inspirerende projecten) 

 www.belexpo.brussels/nl   

 www.goodplanet.be/goodplanetchallenges/nl  

 www.zerowastebelgium.org/nl 
 

 

 

http://www.leefmilieu.brussels/
http://zeroafval.leefmilieu.brussels/
http://www.leefmilieu.brussel/leermiddelen
http://www.bubble.brussels/nl
http://www.belexpo.brussels/nl
https://www.goodplanet.be/goodplanetchallenges/nl/
http://www.zerowastebelgium.org/nl
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Bijlage: Quiz “Afval: beter voorkomen” 

Invulblaadje voor de leerling 

Naam: Datum: 

 
 

Ronde 1 – Grond’s tof! Antwoord Verbetering 

Voorbeel Bauxiet  

Foto 1    

Foto 2   

Foto 3   

Foto 4   

Foto 5   

TOTAAL    / 5 

 
 

Ronde 2 – Linke beelden Antwoord Verbetering 

Voorbeeld Bauxiet  

Link 1   

Link 2   

Link 3   

Link 4   

Link 5   

Tussendoorvraag: Afvalladder 

Hergebruiken 1 =  

Storten 2 =  

Preventie 3 =  

Verbranden 4 =  

Recycleren 5 =  

TOTAAL      / 10 

 
 

Ronde 3 – Ronde 
getallen 

Antwoord Verbetering 

Vraag 1   

Vraag 2   
Vraag 3   

Vraag 4   

Vraag 5   

Bonusvraag:                                    / 5 

TOTAAL       /10  
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Ronde 4 – 5 
antwoorden, 10 
misleidende vragen 

Vraag: 1 of 2? Verbetering 

4   

Kauwgom   

Vlees   

Kippen   

99.000   

Tussendoorvraag: Combineer 

17,3%:   

68,3%:   

11%:   

3%:   

TOTAAL     / 10 

 
Ronde 5 – 5 raadsels, 5 
Zero Afvaltips 

Antwoord Verbetering 

1. Een doordenkertje  / 2  

2. Cryptische omschrijving  / 2 

3. Woordzoeker  
1. ……………………………………………….. 
 
2. ……………………………………………….. 
 
3. ……………………………………………….. 
 
4. ……………………………………………….. 
 

/ 4 

4. De 30 secondenronde  / 2 

5. Schattingsvraag  / 5 

TOTAAL  / 15 

TOTAAL                  / 50 

 


