
Opdrachtenblad	  
Weg	  ermee!	  
	  
	  
	  

	  
	  
Afval	  in	  soorten	  

1. Noem	  een	  ander	  woord	  voor	  scheidingsstation.	  
2. Wat	  is	  volgens	  dit	  stukje	  het	  voordeel	  als	  afval	  gescheiden	  wordt	  opgehaald?	  

	  
Kringloop	  

3. Wat	  doet	  een	  kringloopwinkel	  met	  de	  spullen	  die	  daar	  worden	  gebracht?	  
4. Waarom	  kopen	  veel	  mensen	  kleren	  die	  al	  door	  een	  ander	  zijn	  gedragen?	  

	  
Chemisch	  afval	  

5. Noem	  vijf	  voorbeelden	  van	  klein	  chemisch	  afval	  die	  in	  het	  stukje	  worden	  
genoemd.	  

6. Waar	  kan	  het	  gif	  uit	  batterijen	  in	  terecht	  komen	  als	  je	  ze	  zomaar	  weggooit?	  
7. Wat	  gebeurt	  er	  met	  klein	  chemisch	  afval?	  

	  
Milieustations	  

8. In	  Werkendam	  staat	  een	  mileustation.	  In	  welk	  dorp	  staat	  er	  nog	  een?	  
9. Op	  welke	  dagen	  is	  het	  milieustation	  in	  Werkendam	  geopend?	  
10. Op	  welke	  dag	  is	  de	  milieustraat	  het	  langst	  geopend?	  
11. Waarom	  is	  dat,	  denk	  je?	  

	  
Tarieven	  

12. Hoeveel	  kost	  het	  om	  een	  autoband	  bij	  de	  milieustraat	  in	  te	  leveren?	  
13. Hoe	  kun	  je	  bij	  de	  milieustraat	  betalen?	  

	  
GFT	  

14. Wat	  betekent	  de	  afkorting	  GFT?	  
15. Wat	  wordt	  er	  gemaakt	  van	  GFT-‐afval?	  
16. Zet	  deze	  zinnen	  in	  de	  juiste	  volgorde	  (filmpje	  –	  schrijf	  alleen	  de	  letters	  op)	  

a:	  Het	  afval	  moet	  nog	  35	  dagen	  liggen.	  
b:	  Al	  het	  papier	  en	  het	  plastic	  wordt	  uit	  het	  afval	  gehaald.	  
c:	  Het	  afval	  wordt	  gezeefd.	  
d:	  Het	  afval	  is	  compost	  geworden.	  
e:	  Het	  afval	  wordt	  regelmatig	  omgekeerd.	  
f:	  Het	  afval	  wordt	  op	  de	  lopende	  band	  gegooid.	  
g:	  Het	  afval	  gaat	  naar	  de	  sorteermachine.	  

	  
Vuilverbranding	  

17. Noem	  twee	  dingen	  die	  gedaan	  worden	  met	  het	  hete	  water	  in	  een	  
vuilverbrandingsoven.	  

18. Wat	  doet	  men	  met	  de	  as	  die	  over	  blijft?	  
	  
Papier	  

19. Waarom	  halen	  veel	  scholen,	  verenigingen	  en	  gemeenten	  oud	  papier	  op?	  
20. Hoe	  heet	  het	  opnieuw	  gebruiken	  van	  bijvoorbeeld	  oud	  papier?	  

	  



Opdrachtenblad	  
Weg	  ermee!	  
	  
	  
	  

	  
	  
Oud	  papier	  Werkendam	  

21. Welke	  dingen	  mogen	  wel	  bij	  het	  oud	  papier	  worden	  gezet?	  
toiletpapier	  -‐	  kranten	  –	  eierdozen	  -‐	  koffiefilters	  -‐	  cadeaupapier	  –	  frisdrankpakjes	  –	  
behangpapier	  –	  foto’s	  –	  luiers	  -‐	  telefoongidsen	  –	  gebruikte	  pizzadozen	  –	  
papiersnippers	  

	  
Glas	  en	  plastic	  

22. Waar	  of	  niet	  waar?	  
a. Plastic	  flessen	  worden	  gesmolten	  zodat	  het	  plastic	  opnieuw	  kan	  worden	  

gebruikt.	  
b. Glas	  wordt	  gesmolten	  zodat	  het	  opnieuw	  kan	  worden	  gebruikt.	  

Verschillende	  kleuren	  glas	  kun	  je	  gewoon	  bij	  elkaar	  gooien	  in	  de	  
glascontainer.	  

c. Deksels	  van	  potjes	  worden	  uit	  het	  glas	  gehaald	  door	  een	  magneet.	  
	  
	  
Vies	  water	  

23. Hoe	  noemen	  we	  de	  grote	  buis	  die	  onder	  de	  straat	  loopt	  en	  waardoor	  het	  
afvalwater	  stroomt?	  

	  
Riool	  

24. Zet	  in	  de	  goede	  volgorde	  (filmpje	  –	  je	  hoeft	  alleen	  de	  letters	  op	  te	  schrijven)	  
a. Het	  vieze	  water	  wordt	  door	  rioolbuizen	  aangevoerd.	  
b. Het	  ergste	  vuil	  wordt	  eruit	  gehaald.	  
c. Het	  water	  gaat	  naar	  een	  bak	  met	  lavastenen.	  
d. Veel	  vuil	  uit	  het	  water	  blijft	  hier	  achter.	  
e. Het	  water	  gaat	  terug	  in	  de	  rivier.	  

	  
Bacteriën	  

25. Waarom	  wordt	  er	  lucht	  in	  het	  water	  geblazen?	  
26. Noem	  een	  ander	  woord	  voor	  de	  modder	  die	  onder	  in	  de	  tanks	  komt	  te	  liggen.	  

	  
Kaartopdracht	  

27. Waar	  of	  niet	  waar?	  
a. Meppel	  ligt	  in	  het	  zuid-‐oosten	  van	  Drenthe.	  
b. Je	  kunt	  met	  de	  trein	  van	  Hoogeveen	  naar	  Assen.	  
c. Veenhuizen	  ligt	  tussen	  de	  akkers.	  
d. In	  Assen	  wonen	  minder	  dan	  50.000	  mensen.	  
e. Hunze	  is	  een	  riviertje.	  
f. Bij	  Emmen	  liggen	  hunebedden.	  
g. In	  Diever	  wonen	  minder	  mensen	  dan	  in	  Werkendam.	  
h. Emmer-‐Compascuum	  is	  een	  grote	  stad.	  
i. Coevorden	  is	  groter	  dan	  Zuidwolde.	  
j. Het	  Zuidlaardermeer	  ligt	  ten	  zuiden	  van	  Zuidlaren.	  	  


