
 

 

Toelichting: project ‘Afval & je omgeving’  Gemeente Etten-Leur 

 

Project: Afval & je omgeving 

Afval en zwerfafval zijn belangrijke thema’s voor zowel een schone leefomgeving als 

een duurzame toekomst. Daarom krijgen scholen in gemeente Etten-Leur het 

project Afval & je omgeving aangeboden. Het doel van dit project is om afval 

scheiden op een laagdrempelige manier mogelijk te maken op basisscholen in de 

gemeente Etten-Leur. Op deze manier proberen we de hoeveelheid restafval zo 

veel mogelijk te beperken en kinderen bewust te maken van het belang van afval 

scheiden. Jong geleerd is immers oud gedaan! Gemeente Etten-Leur werkt binnen 

dit project samen met adviesbureau De Bries om zo de scholen volledig te 

ontzorgen. 

Afval scheiden en recyclen 

In de gemeente Etten-Leur scheiden we verschillende soorten afval. Denk hierbij 

aan groente-, fruit en tuinafval (GFT), glas, papier, textiel en PBD (plastic, blik en 

drankenkartons). 

 
Dit doen we omdat afval scheiden veel oplevert. 

• Gescheiden afvalstromen worden voor een groot deel hergebruikt. Dat bespaart nieuwe 

grondstoffen, energie en geld. 

• Recyclen kost meestal (veel) minder energie dan het winnen van nieuwe grondstoffen en 

het maken van nieuwe materialen.  

• De kwaliteit van gerecyclede materialen is meestal net zo goed als dat van een nieuwe 

grondstof. 

• Door het winnen van nieuwe grondstoffen putten we de aarde uit. Door afval te 

scheiden en bij te dragen aan het gebruik van gerecycled materiaal gaan we dit tegen. 

Kosten project  

Gemeente Etten-Leur geeft alle scholen de mogelijkheid om afval te scheiden en 

hierbij gebruik te maken van de huishoudelijke voorzieningen. De kosten van dit 

project zijn voor rekening van de gemeente. Het restafvalcontract dat de school 

heeft met een afvalinzamelaar valt echter buiten dit project. Kosten die voortvloeien 

uit het restafvalcontract zijn voor rekening van de school en niet voor de gemeente. 

Echter, wordt het volume van het restafval lager doordat er meer afval wordt 

gescheiden. Hierdoor nemen de kosten voor het restafval uiteindelijk ook af en dat 

biedt voordelen voor de school.  

 

Hieronder lichten we stap voor stap het verloop van het project toe. 
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Stap 1: Nieuwe afvalbakken!  

  

Bij deelname aan het project worden de volgende afvalstromen  in de klas gescheiden:  

1. Plastic, Blik & Drinkpakken (PBD-afval) 

2. Papier 

3. GFT en etensresten.  

 

De school ontvangt voor iedere gewenste ruimte (klaslokalen en gemeenschappelijke ruimten) 

een set afvalbakken (zie onderstaande foto voor een voorbeeld set) om afval te scheiden.  Het 

gewenste aantal ruimten dient de school zelf door te geven aan de contactpersoon van dit 

project: Maartje van Leuken (maartje@debries.eu).  
 

    

 

   
  
   

Stap 2: Kick-off  

Nadat de afvalbakken zijn geplaatst volgt een kick-off. Het doel van de kick-off is alle leerlingen 

attenderen op de nieuwe afvalbakken en hen uitleggen waarom deze er staan. Met de kick-

off wordt het project officieel gestart op uw school. Er volgt ook een korte introductie van het 

gebruik van de nieuwe afvalbakken in de klas. De invulling en planning van de kick-off wordt 

zorgvuldig afgestemd met de deelnemende school.  
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Stap 3: Gastlessen  

Om de nieuwe gewoonte om afval te scheiden goed aan te leren wordt voor nader te bepalen 

klassen een volledige gastles verzorgd. Leerlingen maken kennis met het hergebruik van afval 

als grondstof en krijgen inzicht in het juiste scheidingsgedrag. De invulling en planning van de 

gastlessen worden zorgvuldig afgestemd met de deelnemende school. De gastlessen zijn 

geschikt van groep 1 t/m groep 8 en een gastles duurt 1 uur. 

   

 

Stap 4: Afvalinzameling  

Vanaf de start van het project kan gebruik worden gemaakt van de huishoudelijke voorzieningen 

voor GFT en PMD inzameling. De inzameling van restafval blijft ongewijzigd.   

 

Stap 5: Opschoonacties 
Voor de deelname aan dit project vragen we de school om een kleine tegenprestatie in de vorm 

van een opschoonactie. Gemeente Etten-Leur biedt gratis opschoonmaterialen aan. De school 

kan gebruik maken van deze opschoonmaterialen om zwerfafval op te ruimen rondom school of 

zelf opschoonacties te organiseren.  De opschoonmaterialen blijven eigendom van de school 
 

Kosten project  

De kosten van dit project zijn voor rekening van de gemeente. Het restafvalcontract dat de 

school heeft met een afvalinzamelaar valt buiten dit project. De kosten die voortvloeien uit 

het restafvalcontract zijn voor rekening van de school en niet voor de gemeente.    

 


