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Welkom… 

 

bij het project Energie uit afval, een schone zaak van ARN B.V. in Weurt. Een project waarin 

leerlingen van groep zeven en acht van het basisonderwijs, wegwijs worden gemaakt in de 

verschillende manieren waarop huisvuil verzameld, gescheiden en verwerkt wordt.  

 

Al enkele jaren verzorgen wij rondleidingen binnen ons bedrijf voor iedereen die 

belangstelling heeft: van gemeenteraadsleden tot scholieren. Het project Energie uit afval, een 

schone zaak biedt scholen een educatief programma rond zo‟n bedrijfsbezoek aan ARN B.V.  

Het programma start met een voorbereidingsles door de leerkracht, gevolgd door een gastles 

van een voorlicht(st)er van ARN B.V.  

Hierna kunnen de kinderen al het geleerde zelf ervaren tijdens het bedrijfsbezoek. Zij ruiken 

het afval, voelen de hitte van de verbrandingsoven en volgen de route van de huisvuilzak: van 

binnenkomst in de ontvangsthal tot aan de verwerking van de laatste resten op de stortplaats.  

Terug op school wordt het programma afgerond met een verwerkingsles door de leerkracht. 

Met deze lesmap kunt u uw lessen invullen. Leerdoelen en lestips helpen u op weg.  

 

Waarom initieert ARN B.V. dit project, vraagt u zich wellicht af? Op de eerste plaats omdat 

wij de afvalproducenten van de toekomst bewust willen maken van hun eigen „afvalgedrag‟ 

en hoe ze dat kunnen veranderen. Een investering in het milieu, die wij graag samen met u 

plegen! Op de tweede plaats willen we laten zien dat we met de modernste technieken zoveel 

mogelijk rendement uit ons afval proberen te halen. Zonder het milieu te belasten. Vandaar: 

Energie uit afval, een schone zaak. 

 

Wij wensen u veel plezier en succes bij het uitvoeren van het project! En graag tot ziens bij  

ARN B.V. 

 

 

 

 

G.H.J.P. van Gorkum 

 Algemeen directeur 
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1.1 Wat is ARN B.V. ? 

ARN B.V. in Weurt is één van de weinige bedrijven in Nederland die niet alle aangeleverde 

afval zonder meer in haar ovens verbrandt. In principe verbrandt ARN B.V. alleen afval dat 

niet hergebruikt kan worden én alleen het deel van het afval dat goed brandbaar is. Het 

zogenoemde restafval zoals dat in huisvuilzakken of containers wordt aangeleverd, wordt 

daarvoor eerst voorbewerkt. Verder wordt de zogenaamde „slak‟ die overblijft na verbranding, 

opgewerkt tot funderingsmateriaal voor de wegenbouw. Het groente-, fruit- en tuinafval (gft) 

gaat nu nog naar een composteerbedrijf, maar vanaf 2012 (als alles volgens plan verloopt) zal 

hieruit eerst gas (biogas=brandstof) gewonnen worden, voordat het tot compost wordt 

opgewerkt. Uit de warmte die vrijkomt bij de verbranding van afval, wordt duurzame energie 

opgewekt. 

ARN B.V. is sinds 1987 in bedrijf. Momenteel leveren gemeenten uit drie Gelderse regio‟s 

afval aan het bedrijf: regio Nijmegen, De Vallei en Rivierenland. Jaarlijks verwerkt ARN 

B.V. ongeveer 150.000 ton huishoudelijk afval en circa 160.000 ton bedrijfsafval.  
 

 

1.2 Over het project 
Het project Energie uit afval, een schone zaak is bedoeld voor leerlingen van groep zeven en 

acht van het basisonderwijs. Doel van het project is kinderen ervan bewust te maken dat 

afvalscheiding bij de bron (dus bij hen zelf) begint.  

Aan de hand van dit lespakket verzorgt de leerkracht een voorbereidende les en een 

verwerkingsles. Een voorlicht(st)er van ARN B.V. geeft tevens een gastles. Deze les bereidt 

voor op een bezoek van de leerlingen aan ARN B.V. in Weurt. 

 

 De voorbereidingsles: hierin behandelt de leerkracht de verschillende soorten afval en 

wat er met dat afval gedaan wordt (inzamelen, scheiden en verwerken).  

De leerlingen ontdekken wat voor soorten afval er bestaan en of zij zelf verantwoord 

omgaan met hun afval (scheiden ze het bijvoorbeeld?). Tevens leren ze over de 

voorkeursvolgorde van afvalverwerking, zoals aangegeven door de overheid, en de rol 

van ARN B.V. hierin. Ten slotte komt het bedrijfsproces van  

ARN B.V. kort aan bod, ter voorbereiding op de gastles en het bedrijfsbezoek. 

Deze les kan eventueel geïntegreerd worden in lessen wereldoriëntatie of 

natuuronderwijs, of onderdeel zijn van een projectweek milieu. 

 

 De gastles: de ARN-voorlicht(st)er komt naar school en vertelt over de verbranding 

van afval. 

De volgende aspecten van het verbrandingsproces komen specifiek aan de orde: het 

verbranden in de ARN-ovens van brandstof die uit afval is gemaakt, de bodemas (ook 

wel „slakken‟ genoemd) die hieruit voortkomt, het schoonmaken van de rook 

(rookgasreiniging) en de energie die vrijkomt bij afvalverbranding. 

Deze les past prima binnen een les techniek. 
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 Het bedrijfsbezoek: in circa 1,5 uur krijgen de leerlingen met een bus een rondleiding 

over het ARN-terrein. Een rondleid(st)er geeft daarbij tekst en uitleg. De leerlingen 

zien hoe het afval wordt aangevoerd, voorbewerkt en verbrand of gestort. Op 

begrijpelijke wijze wordt uitgelegd waar het restafval blijft, dat niet verwerkt kan 

worden. En wat er gebeurt met schadelijke 

stoffen. De bus rijdt ook over de stortplaats die 

een oppervlakte heeft van 29 hectare, te 

vergelijken met bijna 40 voetbalvelden. Soms 

zien de bezoekers een valkenier aan het werk 

met zijn roofvogels. Hij demonstreert dan hoe 

hij de meeuwen en kraaien, die op het afval 

afkomen, op een afstand houdt.   

In deze lesmap vindt u praktische tips voor het bezoek 

en het programma van de dag.  

 

 

 

 

 

 De verwerkingsles: de leerkracht evalueert met de leerlingen wat ze geleerd hebben 

en zet hen aan het denken. Bijvoorbeeld over hoe zijzelf op school en thuis 

milieubewust met afval kunnen omgaan. 

Leerlingen maken een werkstuk, project of verbeterplan voor zichzelf of voor de 

school.  

De werkopdracht kan goed worden uitgevoerd binnen taal- of creatieve lessen.  

 

Na het project zijn de leerlingen op de hoogte van afvalinzameling, afvalbe- en  

-verwerking en -benutting. En van de (milieuverantwoorde) rol die ARN B.V hierin speelt. 

Het project wordt u kant-en-klaar aangeboden. Wij adviseren de projectonderdelen te 

gebruiken in de door ons aangegeven volgorde.  

 

 

1.3 Het lesmateriaal 
Elk onderdeel van het project bestaat uit ondersteunende informatie voor de leerkracht, 

kennisbladen en/of werkopdrachten.  

De kennisbladen en werkopdrachten zijn bedoeld om te worden gekopieerd voor de 

leerlingen.   

 

 Ondersteunende informatie voor de leerkrachten 

- Inhoud van de les 

- Lesmateriaal 

- Leerdoelen 

- Lesverloop 

- Lestips 
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 Kennisbladen 

Deze bladen bieden achtergrondinformatie over het onderwerp. Er zijn twee soorten 

kennisbladen: bladen voor leerkracht én leerling en bladen alleen voor de leerkracht 

(deze laatste zijn duidelijk aangegeven als „informatie voor de leerkracht‟).  

Behalve de achtergrondinformatie bevatten sommige kennisbladen ook vragen (plus 

antwoorden) over het onderwerp. 

 

De leerkrachten kunnen de bladen gebruiken: 

- voor een les 

- voor een kringgesprek. Dit gesprek kunt u voeren aan de hand van de vragen op de 

kennisbladen. Door het gebruik van de vragen bent u er zeker van dat alle 

belangrijke onderwerpen aan bod komen 

- voor een eigen project binnen de school. 

 

De leerlingen kunnen de teksten van de bladen gebruiken: 

- voor een werkstuk of spreekbeurt 

- om alleen of in een groep te lezen. 

 

 

 Werkopdrachten 

In de werkopdrachten komt de lesstof op een praktische wijze aan bod. Door zelf te 

doen, voelen, zien en ruiken raken de leerlingen meer betrokken bij de lesstof en blijft 

er meer „hangen‟.  

De werkopdrachten bestaan uit een doe-opdracht en vragen.   

 

De leerkrachten kunnen de werkopdrachten gebruiken: 

- vóór een kennisblad als introductie op het onderwerp 

- ná een kennisblad om opgedane kennis te vertalen naar de praktijk. 

 

 

1.4 Algemene tips 
 Combinatie met een ander afval- of milieuproject  

Veel andere afval- en milieuprojecten behandelen onderwerpen als afvalscheiding, 

recycling of compostering. Dit project richt zich voornamelijk op een later stadium in de 

afvalcyclus: bewerking, verbranding en energiebenutting. Ons project kan gecombineerd 

worden met een ander project. Hiervoor kunt u contact opnemen met het Milieu Educatie 

Centrum dat actief is in of voor uw eigen gemeente. 

NB: houd er rekening mee dat in de voorbereidingsles afvalinzameling en -scheiding ook 

aan bod komen. U kunt deze les eventueel inkorten en door middel van een discussie of 

kringgesprek de brug slaan naar het andere project. 

 

 Aansluiting bij andere lessen 

U kunt de lessen van dit project combineren met bestaande vakken. Eerder noemden wij al 

wereldoriëntatie, natuuronderwijs, techniek, creatieve vakken of taal. Maar ook 

geschiedenis en aardrijkskunde behoren tot de mogelijkheden. 
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Voorbeelden van onderwerpen die u als insteek kunt gebruiken: 

 De rest van de wereld: Vergelijking met de Derde Wereld. 

- daar wónen kinderen op vuilnisbelten die proberen geld te verdienen door blikjes 

te verzamelen en te verkopen 

- de kinderen daar doen veel langer met hun speelgoed, gooien het niet zo snel weg 

als westerse kinderen  

- daar komen veel van onze grondstoffen vandaan. Door hergebruik sparen we 

bijvoorbeeld hun regenwouden. 

Gebruik hiervoor de kennisbladen Voorkeursvolgorde afvalverwerking en 

Afvalverwerking en/of de werkopdracht Op afvalonderzoek. 

 

 Energie: ARN B.V. wekt energie op (nu nog in de 

vorm van elektriciteit, vanaf 2012 ook in de vorm van 

biogas)   

Het onderwerp Energieopwekking uit de gastles is 

hiervoor geschikt. 

 

 Natuurkunde: Bij rookgasreiniging wordt gebruik 

gemaakt van diverse technieken (zoals chemische 

binding en elektrostatische stofvanging) om 

afvaldeeltjes uit het rookgas te verwijderen.  

Het onderwerp Rookgasreiniging uit de gastles is 

hiervoor geschikt. 

 

 Wegen: De bodemas die na afvalverbranding ontstaat, wordt gebruikt bij de aanleg 

van wegen. Het onderwerp ‘Slakken’ uit de gastles is hiervoor geschikt. 

 

 Hoe was het vroeger? Hoe zag de inhoud van een vuilniszak er vroeger uit? Waren er 

eigenlijk wel vuilniszakken? Hoe verpakten ze toen hun producten? Hergebruikten zij 

ook al hun afval (of wierpen ze daarmee hun terpen op!)? 

Gebruik hiervoor het kennisblad Voorkeursvolgorde afvalverwerking en/of de 

werkopdracht Op afvalonderzoek. 

 

 Milieu: Bij afvalverbranding komt energie vrij. Deze energie wordt in de vorm van 

elektriciteit geleverd aan het openbare net en gebruikt door ARN B.V. zelf. Warmte 

die over is, wordt door het Waterschap Rivierenland gebruikt om de beluchtings-

bassins van haar rioolwaterzuiveringsinstallatiete verwarmen. In de toekomst kan 

misschien stadsverwarming geleverd worden aan de bewoners van de nieuwe Vinex-

locatie De Waalsprong of het Waalfront in Nijmegen. Een goede zaak, want hierdoor 

worden niet alleen de schaarse fossiele brandstoffen (aardgas, kolen en olie) gespaard, 

maar ook het milieu. Bij verbranding van afval komt namelijk veel minder CO2 vrij 

dan bij verbranding van fossiele brandstoffen. Elektriciteitswinning door middel van 

afvalverbranding  bij aan de bestrijding van het broeikaseffect, maar nog meer de 

winning en toepassing van biogas uit GFT-afval. 

Het onderwerp Energieopwekking uit de gastles is hiervoor geschikt.  
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 Meer informatie 
 

Met vragen over het project kunt u altijd terecht bij ARN B.V. Ook voor inhoudelijke 

vragen kunt u contact met ons opnemen, of met een afval- of milieuorganisatie. Adressen 

vindt u in de Adressenlijst achter in de lesmap. 
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2.1   Afval inzamelen, scheiden en verwerken 
 

 

Inhoud van de les 

Deze les gaat over verschillende soorten afval en hoe deze verwerkt worden. Ook wordt het 

bedrijfsproces van ARN B.V. al kort toegelicht.  
 

Lesmateriaal 

 Verzamel zelf allerlei soorten zwerfafval; zorg er wel voor dat dit „schoon‟ en droog 

is. Bijvoorbeeld: bladeren, hout, dennenappels, appelkroos, steen, plastic zakjes, 

blikjes, glas, spijkers, frietbakjes, plastic vorkjes, plastic tassen, papier, karton, textiel, 

batterijen, lege melkpakken, etcetera. 

 Kijk of uw gemeente prikkers of grijpers kan missen voor uw schoonmaakactie.  

 Er kan ook „verdacht‟ afval opgepikt worden. Zorg daarom voor handschoenen voor 

de kinderen. En laat ze voor de zekerheid achteraf ook hun handen wassen. 

 

Leerdoelen voor leerlingen 

 Ze leren zich een mening te vormen over afval opruimen. 

 Ze beseffen dat er verschillende soorten afval zijn en dat deze op verschillende 

manieren verwerkt worden.  

 Ze worden zich ervan bewust dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor hun afval(gedrag). 

 Ze realiseren zich dat afvalscheiding belangrijk is. En weten ook waarom dit zo 

belangrijk is. 

 Ze zijn in grote lijnen op de hoogte van het afvalverwerkingsproces binnen ARN B.V. 

Ze hebben voldoende basiskennis voor het bedrijfsbezoek. 

 

Lesverloop 

Als introductie op het onderwerp gebruikt u  Kennisblad Afval, wat moet ik ermee?  Laat de 

kinderen eerst zelf een mening vormen en deze opschrijven. Praat hierover in groepjes of 

klassikaal. Het gaat hierbij niet om goede of foute antwoorden, maar om het verwoorden van 

gevoelens en gedachten. 

 

Tijdens de Werkopdracht Op afvalonderzoek gaan de leerlingen op zoek naar zwerfafval 

(bijvoorbeeld op het schoolplein). Laat ze een lijst bijhouden van het afval dat ze tegenkomen. 

Aan de hand van de bijbehorende vragen wordt de actie achteraf besproken en wordt het afval 

op soort gerangschikt.  

 

Op het Kennisblad Soorten afval  vindt u een overzicht van de gemiddelde samenstelling van 

huisvuil dat aan ARN B.V. aangeboden wordt. 

 

Kennisblad Afvalverwerking laat zien hoe lang materialen erover doen om door de natuur 

afgebroken te worden. De omstandigheden (warm-koud, droog-vochtig, zon-schaduw) 

bepalen de afbraaksnelheid. 

De overheid heeft als oplossing voor het afvalprobleem een voorkeursvolgorde van 

afvalverwerking bepaald: de Ladder van Lansink. Deze wordt behandeld in Kennisblad 

Voorkeursvolgorde afvalverwerking en Kennisblad Bedrijfsprocessen van ARN.B.V.  
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Tijdens het bedrijfsbezoek aan ARN B.V. lopen de leerlingen het gehele proces door: van het 

aanleveren van afval tot de rook die uit de schoorstenen komt. In de gastles wordt dieper op 

dit proces ingegaan. Om de leerlingen op deze gastles (en het bedrijfsbezoek) voor te bereiden 

kan het afvalverwerkingsproces alvast kort worden uitgelegd aan de hand van Kennisblad 

Afvalverwerking van A tot Z. 

Dit onderwerp kan worden geïntroduceerd met: Werkopdracht Experimenteren met vuur. Het 

experiment bootst de afvalverbranding binnen ARN B.V. na. Hierdoor ontdekken de 

leerlingen het achterliggende technische principe van dat procesonderdeel. De werkopdracht 

kan door groepjes van maximaal drie leerlingen worden uitgevoerd. U treft zelf alle 

voorbereidingen, zoals het verzorgen van het materiaal en het nemen van 

veiligheidsmaatregelen. 

 

Lestips 

 Misschien kan een medewerker van de plaatselijke reinigingsdienst zijn verhaal komen 

doen (over hoe zij te werk gaan en wat voor zaken ze zoal bij het afval vinden) of kunt u 

klassikaal via beamer en scherm het navolgende item uit de uitzending van Klokhuis op 22-

07-2010 bekijken:  

 
http://cgi.omroep.nl/legacy/player?/ceres/1/nps/rest/2010/NPS_1158379/bb.20100722.asf 

(voorgaande regel aanklikken en vervolgens gelijktijdig controltoets en linker muistoets 

indrukken) 

 

Nb. Dit betreft – uiteraard – niet de concrete situatie bij ARN , maar is wel alleszins 

vergelijkbaar. De beelden betreffende de afvalinzameling zijn redelijk universeel en binnen de 

regio‟s De Vallei en Rivierenland wordt het huisvuil via overlaadstations in onder meer 

Barneveld en Geldermalsen in grotere vervoerseenheden overgeladen (niet per schip, maar in 

vrachtwagens/opleggers) om naar ARN te worden getransporteerd. 
 

http://cgi.omroep.nl/legacy/player?/ceres/1/nps/rest/2010/NPS_1158379/bb.20100722.asf


Werkopdracht: Op afvalonderzoek 

 - 13 -    

 

2.2  Kennisblad: Afval, wat moet ik ermee? 
 

 

 

Elke dag gooien jij en je ouders, zusjes en broertjes een hele hoop weg: het melkpak na jullie 

ontbijt, de botte scheermesjes van je vader, jouw lege colablikje na de schoolpauze, de 

versleten teddybeer van je zusje, jouw lege balpen en het overgebleven witlof van het 

avondeten. Per jaar gooit een gemiddeld gezin (vader, moeder en twee kinderen) 1000 kg 

afval weg!  
 

 

 

 

 

Gelukkig haalt de vuilnisman elke week ons afval op. Maar waar moet 

hij met het afval naar toe? 
 

 
 

 

 

 

Vragen 
 

 

1. Moeder Natuur kan haar afval (bladeren, dennenappels enzovoort) zo laten vallen. 

Waarom kunnen wij dat dan niet?” 

Wat vind je van deze uitspraak? Schrijf eerst op wat je zelf vindt en praat er dan over 

met je groepje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Op de tv of in de krant praat men wel eens over het „afvalprobleem‟.  

Hebben jullie pas geleden nog iets gehoord of gelezen over afval?  

Praat hierover met je groepje. 
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3. Waarom is afval een probleem voor ons? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antwoorden 
 

 Het verschil tussen ons afval en dat van de natuur is dat de natuur haar afval zelf 

afbreekt. 

 

   Bij deze vraag is het vooral van belang dat de leerlingen zich een voorstelling kunnen 

maken van de vorm en grootte van ons afval. 

Aan het afvalprobleem zitten allerlei kanten. Daarom kunnen er ook meer antwoorden 

worden gegeven, zoals: 

 

 Het afval moet opgeruimd worden op een voor ons hygiënische manier. We mogen 

er niet ziek van worden. 

 

 Afval kan stinken. Het moet zo worden opgeruimd dat we het niet kunnen ruiken. 

 

 Er  is ooit gekozen voor afvalverbranding,omdat er niet voldoende ruimte 

beschikbaar was voor de aanleg van nieuwe stortplaatsen. Daarnaast is een 

stortplaats na het volstorten maar voor weinig andere toepassingen te gebruiken. 

(Wie kent er in zijn/haar buurt een (oude) vuilnisberg? En zo ja, waarvoor wordt 

die nu gebruikt?) 

 

 Er komt ook steeds meer zwerfvuil. Met statiegeld op blikjes, kleine plastic flesjes, 

bier- en frisdrankflessen probeert de overheid hier enige invloed op uit te oefenen.  

 



Werkopdracht: Op afvalonderzoek 
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2.3   Werkopdracht: Op afvalonderzoek 
 

 

 
 

 

 

Wat ga je doen: 

 Kies buiten een rommelige plek uit. Schrijf op wat voor afval er ligt en hoe vaak je 

er dezelfde soorten afval tegenkomt. 

 Verzamel dit afval in een vuilniszak en neem het mee naar school. 

 

 

Datum:   ………………………………………………………………. 

 

Waar heb je gezocht?  ………………………………………………………………. 

 

Met wie heb je gezocht?  ……………………………………………………………….. 

 

 

Afval Hoe vaak gevonden? Afvalsoort 
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 We gaan nu met de hele groep het afval sorteren. 

Probeer de grote stapel te verdelen in dingen die volgens jou bij elkaar horen. Zo 

wordt de grote stapel een aantal kleine stapels. Overleg met de hele groep en probeer 

samen tot één verdeling te komen. 

Geef elke stapel een naam, die aangeeft waar die stapel uit bestaat. Vul die naam 

hierboven in bij Afvalsoort. 

 

Vragen 
 

 Schrijf hieronder op waarom jullie voor deze indeling van afvalsoorten gekozen 

hebben. 

 

 

 

 

 

 

 
 Welke afvalsoort komt het vaakst voor op jullie lijst?  

Weet je waarom? (tip: waar is het weggegooid?) 

 

 

 

 

 

 

 
 Welke afvalsoort is het grootst en vraagt dus de meeste ruimte? 

En welke is het zwaarst? 

 

 

 

 

 

 

 
 Hoe vond je het om de rommel van anderen op te ruimen? 
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Bespreking resultaten 
 

 Er kan worden ingedeeld naar  

- Aard van het materiaal (ijzer, organisch(gft), plastic, papier, enzovoort), 

- gebruik (frisdrankflesjes, kauwgompapier, boterhamzakjes, enzovoort) of 

- afbreekbaarheid. 

 

 De meest gangbare indeling is: 

- papier 

- glas 

- gft 

- klein chemisch afval 

- metaal  

- plastic 

zie ook Kennisblad Soorten afval. 

 

 -  Maak een vergelijking tussen de onderzoeksresultaten van de klas en de tabel 

met afvalsoorten in huisvuil (Kennisblad Soorten Afval). 

 

Laat de vragen eerst per groepje beantwoorden. Voeg daarna de resultaten van 

alle groepjes samen (bijvoorbeeld in een schema op het bord) en bespreek dit 

klassikaal. 

 

 

 

Discussiepunten: 

 - Hoe verschilt het onderzochte afval van het afval in de prullenbak in 

    de klas? En van het afval in de vuilniszak bij jullie thuis? 

  - Hoe krijgen we minder afval in de vuilniszak van het onderzoek?  

    (afvalpreventie/scheiding bij de bron en hergebruik) 

  - Zit er afval tussen het onderzochte afval dat nog hergebruikt had  

     kunnen worden? 
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Informatie voor de leerkracht 

 

 

 

2.4 Kennisblad: Soorten afval 
 

 

Huisvuil (restafval in groene en grijze bak/zak) bestaat uit de volgende afvalsoorten (in % 

van het totale gewicht: 
 

Groente-, fruit- en tuinafval (gft)   33% 

Papier en karton   25% 

Kunststoffen, bijvoorbeeld plastic flessen   20% 

Glas     4% 

IJzer (met name blik)     3% 

Overige metalen     1% 

Non-ferro metalen, bijvoorbeeld aluminium     0,4% 

Klein chemisch afval     0,2% 

Overig   10% 
Bron: Agentschap NL / CBS, cijfers 2008 
 

 

Huisvuil dat niet in de groene en grijze bak/zak kan/ mag: 
Puin (bijvoorbeeld stoeptegels, bakstenen, gipsplaat) 

Grof afval (bijvoorbeeld bankstel, kast of bielzen uit de tuin) 

Autobanden 

Chemisch afval 

 

 

 

informatie voor de leerkracht 
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2.5    Kennisblad: Afvalverwerking 
 

 

 
 

 

 

 
De tijd die de natuur nodig heeft om afval af te breken:  

 

papier paar dagen tot een half jaar 

appelklokhuis 2 weken 

sigarettenpeuk 1 tot 5 jaar 

kartonnen drinkbeker  minstens een half jaar 

sinaasappelschil/bananenschil 1 tot 3 jaar 

wollen sok 5 jaar 

plastic frisdrankfles 5 tot 10 jaar 

plastic zak 10 tot 20 jaar 

kauwgom 20 tot 25 jaar 

aluminium blikje 80 tot 1 miljoen jaar 

glazen fles 1 miljoen jaar 

frietbakje eeuwig 
Bron: Stichting Nederland Schoon 

 

 

Hierboven staat hoe lang iets erover doet om te vergaan. Zo lang kunnen we natuurlijk niet 

wachten. Stel je de afvalberg eens voor die dat zou opleveren! 

 

Vraag: Hoe vaak worden statiegeldflessen opnieuw gebruikt? 

Antwoord: Gemiddeld wordt een statiegeldfles vijfentwintig keer opnieuw gevuld. De 

flessen worden ongeveer vier keer per jaar gevuld, wat betekend dat ze ongeveer zes jaar 

gebruikt worden. 

 

Toelichting: In de supermarkt kun je je lege flessen inleveren. Van daaruit gaan ze naar de 

fabriek terug, waar ze op een grote band worden gezet. Alle flessen waar nog vloeistof in zit 

worden er uit gehaald. Daarna worden alle doppen er door een machine afgedraaid en gaan ze 

door de “sniffer”. Dit is een apparaat dat ruikt of iemand de fles in de tussentijd heeft gebruikt 

om er schadelijke stoffen in te doen. Flessen waar geen gevaarlijke stoffen in hebben gezeten, 

worden schoongewassen. Alle etiketten worden eraf gehaald, hier wordt nieuw papier van 

gemaakt. 
Bron: NCRV/Willem Wever 
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Vroeger brachten we ons afval naar de vuilnisbelt. Maar Nederland werd daarvoor een beetje 

te klein. Tegenwoordig verbranden we het huishoudelijk afval. 
 

ARN B.V., waar je later op bezoek gaat, verwerkt ons huishoudelijk afval.  

Zoals je ontdekt hebt, zijn er verschillende soorten afval. Deze worden ook bijna allemaal 

anders verwerkt. 

 

 

ARN B.V. gebruikt hiervoor de regels van de Ladder van Lansink: 

 

1. Voorkómen dat afval ontstaat 

2. Hergebruik 

3. Recycling 

4. Verbranden (indien brandbaar) 

5. Storten 

 

Vragen 
 Hoe kunnen we voorkomen dat er meer afval komt? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Welk afval kunnen we nog een keer gebruiken? 
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 Welk afval blijft er nu over en wat doen we daarmee? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Weet jij al waarom het belangrijk is om afval te scheiden?  
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Antwoorden 
 

 -    Minder snel iets weggooien; iets wat bijvoorbeeld kapot is, laten maken in

       plaats van direct in de vuilnisbak gooien. 

- Het herbruikbare afval scheiden in de daarvoor bestemde bakken, zodat het 

niet op de afvalberg terechtkomt, maar opnieuw kan worden gebruikt (gft 

wordt bijvoorbeeld compost, oud papier wordt nieuw papier). 

- Minder verpakking gebruiken (bijvoorbeeld niet elk snoepje in een apart 

papiertje wikkelen of niet iedere komkommer in plastic verpakken). 

- Zelf een boodschappentas meenemen in plaats van een plastic tas uit de 

winkel. 

- Glazen en plastic flessen, blik en karton (als verpakking) dunner maken. 

Karton bijvoorbeeld als binnenverpakking perforeren, zodat er minder 

materiaal wordt gebruikt.  

 

  Statiegeldflessen, kleren, schoenen en nog bruikbare meubels worden  

hergebruikt, gft, plastik, glas, papier en blik wordt gerecycled . 

 

  Als het goed is, blijft datgene over wat er in de vuilniszak of -bak gaat.  

   We verbranden of storten het. 

 

  Hoe meer we scheiden, hoe minder er verbrand en gestort hoeft te worden. 

  Bovendien worden zo ook grondstoffen bespaard.
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2.6         Kennisblad: Voorkeursvolgorde afvalverwerking  
 

 

Bij de verwerking van afval moeten wij ons in Nederland aan de volgende regels houden: 

1. Preventie: voorkomen dat afval ontstaat 

2. Hergebruik: en als dat niet kan… 

3. Verbranden: altijd met energieopwekking 

4. Storten: als laatste oplossing, maar dan met goede voorzieningen om de bodem te 

beschermen 

Deze voorkeursvolgorde van afvalverwerking is beter bekend onder de naam “De Ladder van 

Lansink”, vernoemd naar de bedenker ervan. 

 

 

 

            voorkomen 

                                                                    

                                                                        hergebruik                

                                                                       

                                                                                  verbranden 

                                                                                      

                                                                                      storten 

          

 

 

Bij het opruimen komt het afvalprobleem weer om de hoek kijken. Afval neemt veel ruimte 

in; het is duur om het goed te verwerken en het opruimen ervan mag niet slecht zijn voor het 

milieu.  

De Nederlandse regering zoekt daarom nog steeds naar betere afvalverwerkingsmethoden 

waarbij zo weinig mogelijk afval overblijft en het milieu zoveel mogelijk wordt gespaard. Ze 

kwam met de volgende oplossing: een voorkeursvolgorde voor de afvalverwerking. In de 

milieuwet maakte ze deze volgorde duidelijk met een ladder. Op de hoogste trede staat de 

afvalverwerkingsmanier die het beste is en die ze het liefst wil gebruiken (afvalpreventie), een 

trede lager staat hergebruik, vervolgens recycling, nog een trede lager staat verbranden en op 

de onderste trede staat de afvalverwerkingsmanier die het minst goed is en die alléén mag 

worden gebruikt als al het andere niet mogelijk is (storten).  
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 2.7            Kennisblad: Bedrijfsprocessen van ARN B.V. 
 
 

ARN B.V. produceert energie en bouwstoffen uit huisvuil en daarmee vergelijkbaar afval dat 

ontstaat in kantoren, winkels en bedrijven. Het aangeleverde afval wordt zonodig eerst 

gescheiden in brandbaar en niet-brandbaar afval. Het brandbare deel wordt verkleind,  

gedroogd en ontijzerd, voordat het in speciaal daarvoor gebouwde ovens wordt verbrand. In 

principe wordt alleen dát afval verbrand, dat niet hergebruikt kan worden.  

Wat de burger in de vuilniszak of in de afvalcontainer aanbiedt, kan niet meer gedetailleerd 

op inhoud gecontroleerd worden. Dit benadrukt de eigen verantwoordelijkheid van de burger! 
 

 Gft uit de biobakken wordt door ARN B.V. nu nog afgevoerd naar een 

composteerbedrijf maar binnenkort wordt er eerst biogas (vergelijkbaar met 

aardgas) uit gewonnen, voordat ARN er zelf compost van gaat maken. Wanneer de  

gft te zeer verontreinigd is met ander afval, wordt het verbrand.  

 Papier wordt apart ingezameld en niet door ARN B.V. aangenomen. Wat niet 

gescheiden wordt ingezameld en daarom nog in het huisvuil zit, wordt versnipperd 

en verbrand. 

 Kunststoffen worden apart ingezameld en bij ARN overgeladen om vervolgens in 

grote vrachtwagens naar een sorteerbedrijf te worden afgevoerd. Wat niet 

gescheiden wordt ingezameld en daarom nog in het huisvuil zit, wordt versnipperd 

en verbrand. 

 Keramiek wordt bouwstof. 

 IJzer/metaal wordt met een grote magneet uit het afval gehaald voor hergebruik. 

 Glas wordt apart ingezameld en wordt niet door ARN B.V. aangenomen. Wat niet 

gescheiden wordt ingezameld en daarom nog  het huisvuil zit, wordt bouwstof. 

 Textiel/tapijten/matten wordt/en apart ingezameld en niet door ARN B.V. 

aangenomen. Wat niet gescheiden wordt ingezameld en daarom nog in het huisvuil 

zit, wordt versnipperd en verbrand. 

 Hout wordt gebruikt als brandstof en als grondstof voor spaanplaat.  

 Leder en rubber worden verbrand. 

 Non-ferro metalen (bijvoorbeeld aluminium blikjes) worden nà het 

verbrandingsproces uit de resten gehaald en hergebruikt.  

 Klein chemisch afval wordt apart ingezameld. Komt het toch in de vuilniszak 

terecht, dan wordt het verbrand.  

 Chemisch afval wordt niet door ARN B.V. aangenomen; gaat direct naar een 

speciale verwerkingsinstallatie.  

 Grof afval wordt verkleind en verbrand.  
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Klassikale proef tot gas-productie 
 

Omdat het winnen van biogas een extra energiebron/brandstof oplevert, is een ontwikkeling 

van de laatste twee jaren om uit gft eerst biogas te winnen en wat daarna overblijft alsnog te 

composteren. Zo win je twee producten uit één afvalstof. 

ARN is zo‟n vergistingsinstallatie aan het bouwen. 

 

Dat organisch afval gas kan produceren, weet iedereen. Wanneer iemand een wind/scheet laat, 

is dat omdat in de darmen bij het verteren van het voedsel dergelijke gassen zijn gevormd. 

 

Ook zonder darmen kan die gasproductie plaatsvinden. Daarvoor is de volgende proef 

bedoeld, waarvoor wij suggereren om deze klassikaal uit te voeren. 

 

Benodigde materialen:  

 Fles 

 Zakje gedroogde gist 

 Water 

 Ballon 

 Suiker 

 Theelepel 

 

Procedure: 

1.blaas de ballon op 

2.doe de inhoud van het zakje gist in de fles 

3.doe een paar centimeter water in de fles 

4.doe 4 theelepels suiker bij het water-gistmengsel 

5.doe de ballon op de fles en zet deze op een warme plek (in de zon of op de verwarming) 

6. even wachten  

 

Wat zie je? 

 

Uitleg:  

Het mengsel van gist, suiker en water in de fles neemt steeds meer ruimte in, dat noemt men 

gisting. Bij gisting ontstaat koolzuurgas, die in de ballon wordt opgevangen. 

Ook bij het vergisten van gft-afval ontstaat gas.  

 

 

Na de productie van biogas volgt de productie van compost; het composteerproces. 

Aansluitend op of onafhankelijk van het uitvoeren van de voorgaande proef kunt u eventueel 

klassikaal via beamer en scherm het navolgende item uit de uitzending van Klokhuis 

bekijken:  
http://cgi.omroep.nl/cgi-bin/streams?/tv/nps/hetklokhuis/bb.20050531.asf 

(voorgaande regel aanklikken en vervolgens gelijktijdig controltoets en linker muistoets 

indrukken) 

 

 

http://cgi.omroep.nl/cgi-bin/streams?/tv/nps/hetklokhuis/bb.20050531.asf


Werkopdracht: experimenteren met vuur. 
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2.8  Werkopdracht: Experimenteren met vuur 
 
 

Wat ga je doen: 

 Bij ARN B.V. wordt het meeste afval verbrand. Om te kijken hoe dit verbranden in zijn 

werk gaat, ga je eerst een proef met vuur doen. En je weet het: wees altijd voorzichtig 

met vuur! 

 

 

Wat heb je nodig:  

- twee kleine bordjes 

- lucifers/aansteker  

- waxinelichtjes 

- een schaar 

- een glas. 

 

 

 

 Stap 1: Op het eerste bordje zet je een waxinelichtje. Steek dit aan. 

 

 

 Stap 2: Bekijk de vlam eens goed.  

Weet jij waar het vlammetje het warmst is? Wijs maar aan met een pijltje. 
    

 



Werkopdracht: experimenteren met vuur. 

 - 27 - 

  

 

 

 

 

 Stap 3: Pak de schaar en knip een stukje van de lont af.   

 

 

Wat gebeurt er met de vlam van dit afgeknipte lontje?  

 

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

 

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

 

 

Weet je ook waarom dit gebeurt?  

 

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

 

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

 

 

Wat is de brandstof van het waxinelichtje?  

 

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

 

....................................................................................................................................................... 
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 Stap 4:  Pak het andere bordje en houd het voor een paar seconden boven het 

  waxinelichtje. 

 

        
 

 

Wat zie je nu aan de onderkant van het bordje?  

 

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

 

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

 

 

 

 Stap 5: Pak het glas en zet dat over het waxinelichtje. 

 

 
 

 Wat gebeurt er?  

 

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

 

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

 

 

 Hoe kan dat?  

 

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

 

....................................................................................................................................................... 
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 Tip:  Doe Stap 5 nog een keer, maar dan met een groter (of kleiner) glas. 

Waar blijft het vlammetje het langst branden? In het grote of in het kleine glas? 

 

 

 

 

 

Wat heb ik nu geleerd? 
 

 

 

1. Om de vlam aan te steken heb ik .................................................................. nodig. 

 

 

2. Wanneer ik het lontje afknip, gaat de vlam ........................................................…. 

 

Vuur heeft dus ook .......................................................................................... nodig.  

 

 

3. Wanneer ik een glas over het waxinelichtje zet, gaat de vlam … 

 

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

 

Vuur heeft dus ook .......................................................................................... nodig. 

 

 

4. Bij de vlam komt ook ...............................................................................................  

 

en ......................................................................................................................... vrij. 
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Antwoorden 
 

Het experiment maakt duidelijk, dat vuur alleen kan branden met behulp van lucifers, 

brandstof en zuurstof. Daar komt roet en warmte bij vrij. 

 

 

Stap 2: 

De warmste plek van de vlam zit dáár waar je de vlam niet duidelijk kunt zien. Hoe blauwer, 

hoe warmer. 

 

 

Stap 3: 

De vlam gaat uit, omdat het lontje niet kan branden zonder brandstof (het kaarsvet). 

 

 

Stap 4: 

Aan de onderkant van het bordje zit roet. Dit komt door het „rookgas‟ van de vlam: deeltjes 

brandstof die niet helemaal verbrand zijn. 

Als er niet genoeg zuurstof bij komt, gaat het roeten. Dat roeten gebeurt ook enkel en alleen 

in het gele deel van de vlam. Leerlingen die het bordje te hoog boven de vlam hebben 

gehouden, zullen minder roet op hun bordje hebben. 

 

 

Stap 5: 

De zuurstof in het glas wordt verbrand. Wanneer de zuurstof op is, dooft ook de vlam (want 

vuur heeft zuurstof nodig om te kunnen branden).  

 

 

Wat heb ik nu geleerd: 
1. lucifers/aansteker 

 

2. uit 

brandstof 

 

3. uit 

zuurstof 

 

4. roet 

warmte 
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2.9            Kennisblad: Afvalverwerking van A tot Z 
 

A. Het afval wordt aangeleverd 

Elke vrachtwagen wordt gecontroleerd en moet een document hebben waaruit blijkt: 

- welke afvalstoffen in de wagen zitten  

- waar het afval vandaan komt 

- wie het afval heeft geproduceerd 

- wie het afval vervoerd heeft. 

Vervolgens wordt de vrachtwagen gewogen. Daarna mogen de chauffeurs hun afval in de 

aanvoerhal storten. Hier wordt het afval goed gecontroleerd, verkleind, gedroogd en op een 

lopende band gelegd. Daarna wordt met magneten het ijzer eruit gehaald. Het afval gaat nu 

naar de voorraadbunkers (1). Het afval is brandstof geworden voor de ovens en heeft nu de 

naam RDF (=Refuse (afval) Derived (verkregen) Fuel (brandstof)) gekregen. 

 

B. De verbranding van het afval 

De kraanmachinist kan vanuit de meet en regelkamer (2) de hele voorraadbunker overzien.  

Het afval dat verbrand moet worden, wordt met grote grijpers (3) opgepakt en in trechters 

gedaan. Door deze trechters glijdt het afval naar de ovens (4).  

Op verschillende manieren wordt geprobeerd het vuur zo goed en gelijkmatig mogelijk te 

laten branden:  

- door in de bunker met de grijper het makkelijk en moeilijk brandbare afval goed te 

mixen 

- door het afval onder aan de trechter met speciale schuiven maar beetje bij beetje in de 

oven te gooien 

- door een bewegende vloer in de oven waardoor het afval langzaam (ongeveer 1 uur) 

en gelijkmatig door de oven wordt getransporteerd 

- door zuurstof erbij te blazen met een ventilator. 

C. Slakkenopwerking 

Na de verbranding blijft er as over. Deze as, de zogenaamde „slakken‟ of bodemas, wordt 

afgevoerd naar een opslagplaats op het ARN-terrein. Daar wordt er funderingsmateriaal voor 

wegenbouw van gemaakt. 

 

 

 
3 

2 
4

               
1 
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D. Energieopwekking 

Met de warmte die bij het verbranden vrijkomt, wordt stoom gemaakt in een ketel (5). Deze 

stoom drijft een grote turbine/generator (een soort grote dynamo) aan, waardoor elektriciteit 

wordt opgewekt. Hiermee voorziet ARN B.V. zichzelf en 50.000 huishoudens van stroom. De 

overgebleven warmte gaat naar de „buurman‟ Waterschap Rivierenland om de bacteriën „op te 

peppen‟ die het rioolwater zuiveren. Er is dan nog warmte over die gebruikt kan worden voor 

stadsverwarming. ± 10.000 huizen in de nieuwbouwwijk „de Waalsprong‟ zouden daarop 

aangesloten kunnen worden. 

 

E. Rookgasreiniging 

Dit is het grootste deel van de fabriek, een rookgasreinigingsinstallatie (6).                                                                                 

De rookgassen die vrijkomen bij de afvalverbranding, moeten eerst worden gereinigd voordat 

ze uit de schoorstenen mogen. Er zitten namelijk stoffen in die niet goed zijn voor het milieu. 

Met elektrostatische filters, wassers en doekenfilters worden deze schadelijke stoffen eruit 

gehaald. 

Na de reiniging blijft schone lucht over. De stoffen uit de filters (o.a.vliegas, zouten, zware 

metalen) worden met water gemengd in een Reststoffen Verwerkings Installatie (7). Wanneer 

dit mengsel hard is geworden, wordt het in vloeistofdichte zakken (big bags) naar een 

speciale plek van de stortplaats gebracht. Daar ligt het gecontroleerd en veilig opgeborgen. 

                                                        

De schone lucht verdwijnt uit de twee 80 meter hoge schoorstenen (8). Om hélemaal zeker te 

zijn van de zuiverheid wordt deze lucht nog een keer gemeten met een meetapparaat dat voor 

de schoorstenen zit. (Twee schoorstenen omdat er twee ovens zijn en er dus ook twee keer een 

rookgasreinigingen is.) 
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3.   De gastles 
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3.1    Afvalverbranding 
 

 

 

Inhoud van de les 
 

Deze les wordt op school gegeven door een voorlicht(st)er van ARN B.V. 

Omdat enkele belangrijke onderdelen van het afvalverwerkingsproces niet geheel zichtbaar 

zijn tijdens het bezoek, geeft de ARN-voorlicht(st)er in deze les extra aandacht aan: 

verbranden, „slakken‟, rookgasreiniging en energieopwekking. Hierbij maakt hij/zij gebruik 

van een power-point presentatie. 

 

 

Lesmateriaal 
 

 Laptop en beamer of digitaal schoolbord 
 

Leerdoelen voor de leerlingen 
 

Verbranden 

 Ze realiseren zich dat bodemas, rookgassen en warmte producten zijn van 

afvalverbranding. Producten die hergebruikt kunnen worden. 

 Ze begrijpen dat brandstof en zuurstof nodig zijn om het vuur te laten branden. 

 Ze snappen dat door verbranding het afvalvolume kleiner wordt. 

 Ze weten in grote lijnen hoe ARN B.V. het vuur in de hand houdt. 

 

‘Slakken’ 

 Ze beseffen dat er maar heel weinig overblijft van al het afval. 

 Ze weten dat „slakken‟ die overblijven na het verbrandingsproces, gebruikt worden als 

fundering voor de wegenbouw. 

 

Rookgasreiniging 

 Ze weten dat een groot deel van de ARN-fabriek gebruikt wordt voor 

rookgasreiniging. 

 Ze weten hoe één van de reinigingsmethoden werkt. 

 Ze zijn zich ervan bewust dat er door de rookgasreiniging alleen nog maar schone 

rook uit de ARN-schoorstenen komt. 

 Ze weten dat de deeltjes die bij de rookgasreiniging worden opgevangen, 

restproducten zijn die nergens meer voor kunnen worden gebruikt. Deze worden 

gestort. 

 

Energieopwekking 

 Ze weten dat energie vrijkomt bij afvalverbranding. 

 Ze hebben geleerd dat er stoom (en vervolgens stroom) wordt gemaakt met 

afvalverbrandingswarmte. 
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Opdracht voor het bedrijfsbezoek aan ARN B.V. 
 

Om te zorgen dat de kinderen gerichter op pad gaan is het belangrijk dat ze eerst enkele 

‘onderzoeksvragen’ formuleren.  

 

 

Enkele suggesties: 

-  De klas wordt verdeeld in 5 á 6 groepjes. Elk groepje maakt een verslag van één 

onderdeel van het afvalverwerkingsproces (zie hiervoor Kennisblad Afvalverwerking van 

A tot Z). Ze kunnen hun indrukken op allerlei manieren vastleggen: tekst, tekeningen, 

fotograferen etcetera.  

 

-  In de verwerkingsles kunt u het hele afvalverwerkingsproces in het klaslokaal nabootsen, 

bijvoorbeeld in de vorm van een tentoonstelling. Of u laat de kinderen de fabriek op 

kleine schaal nabouwen.  

 

-  De leerlingen bedenken vragen over het verwerkingsproces die ze aan de rondleid(st)ers 

kunnen stellen tijdens de rondleiding over het ARN-terrein.
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4.   Het bedrijfsbezoek 
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4.1 Praktische tips en aandachtspunten voor het                                                                 

bedrijfsbezoek 
 

 

 

 

 Zorg ervoor dat de leerlingen globaal op de hoogte zijn van (de volgorde) van het 

afvalverbrandingsproces. Dan hebben ze zelf ook meer (leer)plezier van het bezoek. 

 Neem het Kennisblad Afvalverwerking van A tot Z mee. Handig als geheugensteuntje 

tijdens de rondleiding. 

 Denk eraan dat de leerlingen trappen moeten kunnen lopen. Als u minder mobiele 

leerlingen in uw groep heeft, moet u dat van te voren aan ARN B.V. doorgeven. 

 De leerlingen worden per bus van school opgehaald en na afloop van het 

bedrijfsbezoek weer op school afgezet. De kosten hiervan zijn voor rekening van ARN 

B.V. 

 Of tijdens de busrit gegeten en/of gedronken mag worden, dient u met de buschauffeur 

te overleggen. In overleg met de rondleider kan op het ARN-terrein een korte pauze 

worden ingelast. 

 U bezoekt een bedrijf dat in werking is. Dit brengt risico‟s met zich mee. Het is 

noodzakelijk dat de aanwijzingen van de rondleiders worden opgevolgd. Wilt u dit 

punt ook onder de aandacht brengen van uw groep. 

 Hoewel eenieder die op het ARN-terrein verblijft door ARN B.V. verzekerd is, raden 

wij toch aan voor een schoolreisverzekering te zorgen. 

 Tijdens het bezoek is er gelegenheid voor het behandelen van de onderzoeksvragen 

van de leerlingen. 

 

N.B.  Kan het bedrijfsbezoek onverhoopt niet doorgaan? Of is uw groep 

aanzienlijk kleiner dan u had opgegeven? Graag minimaal 24 uur van te voren 

doorgeven aan ARN B.V. Zo kan worden voorkomen dat ARN B.V. onnodig 

kosten maakt. 
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4.2    Het programma 
 
 

 

Tijdens het bezoek is begeleiding van minimaal drie volwassenen (leerkrachten, ouders) per 

25 leerlingen noodzakelijk. Daarnaast is er altijd een rondleid(st)er van ARN B.V. aanwezig. 

 

 

Het bedrijfsbezoek duurt circa 1,5 uur en is als volgt ingevuld: 

 Rondleiding met een bus over het ARN-terrein (een kijkje in de oven kan tot de 

mogelijkheden behoren). 

 In de bus eerst een korte uitleg van het ARN-proces aan de hand van de 

perspectieftekening uit Kennisblad Afvalverwerking van A tot Z (blz. 31). 

 

 

Alle deelnemers dragen verplicht, om veiligheidsredenen, tijdens het bezoek aan de oven een 

helm. Deze helmen worden verstrekt door ARN B.V. Uit hygiënisch oogpunt is het verplicht 

het uitgereikte haarnetje daaronder te dragen. Ook die wordt door ARN B.V. verstrekt.
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5.    De verwerkingsles 
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5.1     De toekomst 
 
 

 

Inhoud van de les 
Samen met de leerlingen evalueert u de opgedane kennis en ervaringen. U zet hen aan het 

denken over hun eigen afvalgedrag. U legt ook een link naar de toekomst. 

 

 

Leerdoelen voor de leerlingen 
 Ze realiseren zich dat afval ook een probleem van de toekomst is. 

 

 

Lestips 
 Vraag de leerlingen wat ze van het bezoek vonden. Start daarna een discussie met de 

volgende vragen: 

 Wat vond je van het bezoek? Hoe vond je het er ruiken en uitzien? 

 Wat voor een gevoel riep die grote afvalberg bij je op? 

 Hoe groot zal de afvalberg zijn als jij later groot bent? 

 Heb jij daar invloed op? 

 Hoe ziet in de toekomst het opruimen van afval eruit? 

 Zal er in de toekomst meer aan afvalpreventie en hergebruik worden gedaan en minder 

aan verbranden en storten? 

 Wat vindt je van afvalverbranding als oplossing? 

 Laat de leerlingen de resultaten van hun onderzoeksopdracht of -vragen presenteren. 

 Laat de leerlingen een voordracht houden voor school (of voor thuis).  

 Laat ze een artikeltje schrijven voor de schoolkrant. 

 Laat ze een afvalkrantje maken voor bijvoorbeeld thuis, de school, de buurtbewoners. 
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6.     Adressenlijst 
 

 

ARN B.V. 

Postbus 7006 

6503 GM Nijmegen 

 

Bezoekadres:  Nieuwe Pieckelaan 1, 6551 DX  Weurt 

 

Telefoon:  024 – 371 71 71 

Informatielijn: 024 – 371 71 03 (op woensdagen) 

Fax:   024 – 377 97 69 

E-mail:  info@arnbv.nl 

Internet:  www.arnbv.nl 

 

 

Milieu Educatie Centrum Nijmegen 

3
e
 van Hezewijkstraat 2a 

6542 JP Nijmegen 

 

Telefoon: 024 – 373 05 35 

E-mail: info@mecnijmegen.nl 

Internet: www.MECNijmegen.nl 

 

 

Gelderse Milieufederatie 

Jansbuitensingel 14 

6811 AB Arnhem 

 

Telefoon: 026 – 3523740 

Fax:  026 – 389 20 93 

E-mail: gmf@geldersemilieufederatie.nl 

Internet: www.geldersemilieufederatie.nl  

 

 

Overig 
http://www.agentschapnl.nl/onderwerpen/onderwerpenlijst/Afval 

http://www.milieucentraal.nl/zoek.aspx?searchtext=afval&searchcriteria=1 

http://www.nvrd.nl/publiek/standpunten/http://www.infomil.nl/onderwerpen/duurzame/afvalp

reventie/ 

http://www.rivm.nl/Onderwerpen/Onderwerpen/M/Milieu_en_gezondheid 

 

(een voorgaande regel aanklikken en vervolgens gelijktijdig controltoets en linker muistoets 

indrukken) 

 

Surf naar onze website 

www.arnbv.nl 

voor meer informatie. 
 

mailto:info@mecnijmegen.nl
mailto:gmf@geldersemilieufederatie.nl
http://www.agentschapnl.nl/onderwerpen/onderwerpenlijst/Afval
http://www.infomil.nl/onderwerpen/duurzame/afvalpreventie/
http://www.infomil.nl/onderwerpen/duurzame/afvalpreventie/
http://www.arnbv.nl/

