
Afval 
een waardevol onderwerp

Misschien kent u de kreet wel: afval = grondstof. 

Van oud papier maken we nieuw papier en van oud glad nieuw 

glas. Teveel ander afval gaat echter nog naar de verbrandings-

oven. Dat beschouwen we als waardeloze troep. De dag waarop 

we al het afval als grondstof gebruiken voor nieuwe producten, 

laat nog lang op zich wachten. Toch is er een verandering gaande.

De gemeenteraad vindt afval een belangrijk onderwerp en streeft naar een schoon en afval-
loos Amersfoort. Met bewoners samen denken we na over andere vormen van afvalinza-
meling, bewustwording en hergebruik. Bij steeds meer nieuwbouw denken we vanuit de 
gedachte van circulair bouwen, zo ook bij de bouw en inrichting van het nieuwe CNME! De 
sloop van oude gebouwen, zoals het Elisabeth ziekenhuis, benaderen we als het delven van 
grondstoffen.

Ook het CNME geeft de komende jaren volop aandacht aan het onderwerp afval. Voor 
kinderen en jongeren gaat het om aspecten als minder afval produceren, inzamelen en her-
gebruiken. Het voorkomen van zwerfafval is iets wat kinderen heel duidelijk zelf in de hand 
hebben. Daarom legt het CNME hier de nadruk op. Woensdagmiddag 29 oktober zal het 
onderwerp afval centraal staan tijdens de jaarlijkse nascholingsmiddag voor basisschool-
leerkrachten.

Deze special staat boordevol informatie over afval, zoals afvalactiviteiten voor basisscholen 
en een verslag over het zwerfafvalproject op het Vathorst College.
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Sinds kort heeft gemeente Amersfoort hesjes, grijpers en prikkers 
aangeschaft met daarop het logo ‘Amersfoort, gewoon school’. Dit 
materiaal kan gratis geleend worden voor een schoonmaakactie 
in de buurt, bijvoorbeeld in de omgeving van de school. De hesjes 
zijn er in diverse maten, dus ook voor kinderen. Door gebruik te 
maken van de hesjes kunnen de kinderen wat veiliger op straat 
werken en tevens geeft het bekendheid aan het belang dat we 

voortgezetoNderwijS

algeMeeN

Vathorst College actief met zwerfafval! 
Een groep van acht leerlingen van 5VWO van het Vathorst College zijn aan de slag 
gegaan met een project tegen zwerfafval. Onder begeleiding van hun docent aard-
rijkskunde, Lennart Janssen, hebben ze de 7 gouden tips van de website  www.ken-
niswijzerzwerfafval.nl in hun eigen schoolomgeving toegepast. Over de uitkomsten 
hebben ze in de raadszaal van het gemeentehuis een presentatie gegeven. 

Zwerfafval zit in de irritatie-top-5 van de meeste mensen. Daarom heeft Gemeente 
Amersfoort hulp gevraagd aan leerlingen van het Vathorst College. De leerlingen 
zijn begonnen met een brainstorm over zwerfafval. In en om de school hebben ze 
onderzocht waar zwerfafval lag. Opvallend was dat het rond de school en in Vathorst 
redelijk schoon was. Dat komt omdat er op school goed schoongemaakt wordt en 
de conciërges de leerlingen steeds blijven aansporen tot opruimen. Het meeste afval 
werd gevonden onder vlonders en in verlaten hoekjes in en om de school. 

Daarna hebben de leerlingen informatie verzameld. Irma Wisman van de afdeling 
milieu van de gemeente heeft op school verteld wat er allemaal komt kijken bij het 
schoonhouden van de straat en vertelde hoeveel dat schoonhouden kost. Dit was 
voor hen een extra stimulans om zich in het probleem te verdiepen.

Als afsluiter toonden de leerlingen aan betrokken ambtenaren het resultaat van hun 
project in de raadszaal. De een liet een prachtige film zien over afval in de school, 
met de leerlingen zelf in de hoofdrol. De ander had een mooi gemaakte prezi met 
aanbevelingen. De leerlingen waren zo enthousiast dat zij van plan zijn om komend 
jaar hun ‘campagne’ uit te rollen naar andere klassen van het voortgezet en basison-
derwijs.

Wilt u ook uw leerlingen bewust maken van zwerfafval en op uw school hiermee aan 
de slag gaan? Vindt u het leuk om de film en prezi van de leerlingen te zien? Neemt u 
dan contact op met Irma Wisman, irm.wisman@amersfoort.nl of telefonisch  
033 4694408 of 06 51304094.

allen hechten aan een gewoon schoon Amersfoort. Met z’n allen 
aan het werk in dezelfde kleding, dat straalt uit: ’wij zijn goed 
bezig!’.

Zwerfafval opruimen is een eerste stap, maar eigenlijk willen we 
helemaal geen zwerfafval. Daarom is het goed om niet alleen 
zwerfafval op te ruimen, maar op school in breder perspectief het 
onderwerp afval aan de orde te stellen. Zo raken leerlingen zich 
bewust van hun gedrag en hun handelingsperspectief. Er zijn zo-
veel leuke, leerzame en interessante aspecten aan dit onderwerp, 
dat scholen een schoolbrede afvalweek kunnen organiseren. Een 
opruimdag maakt daar dan onderdeel van uit. Werk mee aan een 
gewoon schoon Amersfoort!
Wilt u een keer het opruimmateriaal lenen? Mail dan naar ge-
woonschoon@amersfoort.nl. Wilt u advies over het organiseren 
van een projectweek over afval? Neem contact op met: CNME-
scholen@amersfoort.nl.
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Waste Away Game E-waste race 

Interessante site

De E-waste race is een leuke en leerzame wedstrijd van vijf 
weken voor kinderen van groep 7 en 8 waarin zij zoveel moge-
lijk elektronisch afval, oftewel e-waste, uit de wijk inzamelen. 
Mensen uit de buurt kunnen hun oude en kapotte elektronische 
apparaten aanbieden op een kaart op de website:  
http://ewasterace.nl. 
Kinderen halen in twee- of drietallen het afval op en scoren 
daarmee punten. Deze punten zijn zichtbaar op de website, 
zodat je kunt zien hoe goed jouw school het doet. En de klas 
die de meeste e-waste ophaalt, wint een toffe schoolreis! Ook 
meedoen? Lees meer op de website http://ewasterace.nl.
 
e-waste
E-waste is elektronisch afval zoals oude en/of kapotte mobiele 
telefoons, laptops en wekkers. Vaak blijft e-waste bij mensen 
thuis liggen, wat zonde is. Er zitten namelijk een heleboel waar-
devolle materialen in e-waste. Als het e-waste is ingezameld, 
kunnen deze waardevolle materialen weer voor andere, nieuwe 
producten gebruikt worden. Recycling, dus! De E-waste race 
levert daarom een enorm belangrijke bijdrage aan het milieu. 
Zamel elektrische apparaten in en werk zo aan het bewustzijn 
van uw leerlingen. Bovenal biedt E-waste race een gratis, leuk 
en leerzaam project voor jouw school!
 
Doe mee en win die toffe schoolreis naar het Universiteitsmu-
seum in Utrecht. In Amersfoort nemen scholieren uit groep 
7 en/of 8 het met hun klas op tegen andere scholen uit de 
stad. Alle Amersfoortse basisscholen worden van harte uit-
genodigd gratis mee te doen aan de E-waste race. Bovendien 
kun je een prachtige schoolreis naar het Universiteitsmuseum 
winnen wanneer jouw klas de beste is! De E-waste race begint 
ongeveer een maand na de zomervakantie en duurt vijf weken.
 
De E-waste race:
• Gratis deelname (5 weken, na de zomervakantie)
•  Leuke, leerzame en duurzame wedstrijd tussen scholen uit je 

eigen stad

De website www.afvalvrij.nl/cleanwise bevat veel kennis en 
ideeën over afval, voor zowel de leerling als de leerkracht. 
Gebruik de site voor bijvoorbeeld spreekbeurten, kleurplaten 
of een bouwplaat van een vuilnisauto. De site is van Circu-
lus, een afvalverwerker die actief is in de regio Apeldoorn, 
Deventer en Epe. Sommige informatie, zoals de afvalwijzer, 
is specifiek voor die plaatsen. De meeste informatie is echter 
algemeen en dus heel goed te gebruiken!

Net voor de zomervakantie hebben negen klassen op vier 
scholen meegedaan aan de Waste Away Game van UrbanSeeds. 
Daarin gebeurden spannende dingen. Per klas vulden de 
kinderen, vol enthousiasme, vijf volle zakken met zwerfafval 
uit de directe omgeving. Na de ontdekking van de herkomst, 
waarde en wat je er nog mee kunt doen, vonden de leerlingen 
het afval opeens niet langer vies. Dit allemaal dankzij de leuke 
en uitdagende spelvorm.

Basisscholen in Amersfoort kunnen zich voor het nieuwe 
schooljaar weer aanmelden voor de Waste Away Game. Door 
het spelen van de Waste Away Game, een real-life spel, ontdek-
ken kinderen spelenderwijs de oorsprong, de waarde en milieu-
gevolgen van (zwerf )afval. Kennis, opruimwedstrijden, nieuwe 
oplossingen, interactie, uitdaging en veel creativiteit vormen 
een dagdeel vol leerplezier. 

Leerlingen spelen het spel aan de hand van verschillende 
thema’s, waaronder plastic, papier, blik en glas. Er treedt 
bewustwording op over de waarde hiervan. Hiernaast krijgen 
kinderen door het spelen van dit spel handvatten en tips voor 
de toekomst.

Wormenbak In Amersfoort hebben een aantal huishou-
dens een wormenbak in gebruik. In een 
wormenbak gooi je ongekookt groente- en 
fruitafval. Tijgerwormen zetten dit om in 
compost, waarmee je tuin- en kamerplanten 

kunt bemesten. Planten groeien erg goed 
dankzij wormenmest!
Veel minder afval belandt op deze manier 

in de groene clico. Een wormenbak zet 
eigen afval  om in een waardevol pro-
duct dat je zelf kunt gebruiken. Afval als 

grondstof, dus! 

Op Natuurboerderij de Brinkhorst staan 2 verschillende soorten wormenbakken. 
De bakken staan droog en uit de zon. Regelmatig worden de wormen gevoerd 

met groente- en fruitafval. De bak bevat bovenin groente- of fruitafval en onderin 
compost.

Zo’n  wormenbak kan worden gebruikt op school, bijvoorbeeld bij een 
schoolbreed project over afval, de themales Voedselketens, het onderwerp 
kringloop, de leskist over slakken (onderbouw) of bodemdiertjes, enz. De 
leerlingen zien in de praktijk hoe composteren werkt en dat groente- en 
fruitresten niet weggegooid hoeven te worden, maar dienen als voer voor 

de wormen. Ze verzorgen de wormen gedurende een paar weken en 
kunnen compost oogsten. Scholen kunnen de wormenbak, net als 
andere NME-producten, reserveren op www.nmegids.nl/amersfoort .

De reacties van een aantal deelnemers aan de Waste Away Game: 

De Waste Away Game duurt tussen de 2 en 2½ uur en is zowel in 
de onderbouw als in de bovenbouw te spelen. De Waste Away 
Game wordt gratis begeleid door UrbanSeeds, een jonge onder-
neming op het gebied van (zwerf )afval. Voor meer informatie 
kan je contact opnemen met Sanne Janssen – 06 218 920 74 of 
sanne@urbanseeds.nl. 

Bovenbouwgroep uit 2013-2014 KBS de Biezen uit Hoogland.

•  Volledig verzorgde introductieles (hoe om te gaan met elektro-
nisch afval en een handleiding voor de wedstrijd) 

• Inzameling buiten schooltijd, kost dus weinig lestijd 
• Kans op die fantastische schoolreis
Kijk voor meer informatie op de website: http://ewasterace.nl.

Wil je jouw school inschrijven voor de E-waste race van dit 
schooljaar? Wees dan SNEL! Stuur vóór 26 september een mailtje 
naar info@ewasterace.nl of bel 06 54 64 38 43.
Basisschool de Kinderhof heeft zich al opgegeven. Welke scho-
len gaan de strijd met hen aan?!

eerder succes
De eerste editie van de E-waste race vond eerder dit jaar plaats 
en was een groot succes. Twee Amersfoortse scholen deden 
mee: de Biezen en de Bilal.
Lees de resultaten van de eerste editie op www.slideshare. net/
TimmydeVos/e-waste-race-resultaten-pilot. De rechtstreekse link 
is: slideshare.net.

“De kinderen waren razend enthousiast! Het spel zit erg goed in elkaar en ik wil het volgend jaar graag weer met een andere klas spelen.” Leerkracht groep 7, de Bolster

“Het afval rapen was het allerleukste van de ochtend. En wij heb-

ben met ons groepje zo’n goed plan bedacht om een plastic fles te 

kunnen hergebruiken dat we het ook echt gaan uitvoeren”. 

Leerlingen groep 8, de Horizon

“Wij moeten dit wel oprapen voor de natuur, want de natuur heeft 
geen handen en voeten en dus blijft het anders altijd liggen”. 
Leerling groep 3


