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Doel

Op woensdag 23 januari trokken we met zijn allen naar het 

recyclagepark van Sint-Pieters-Leeuw om:

- Een volwassen beroep van dichtbij te bekijken

- Te leren hoe en waar we afval dienen te sorteren en 

recycleren

- De werking van het containerpark beter te leren kennen



Gids

• Met behulp van onze gids Jean-Marie kwamen we heel wat interessante dingen 
te weten. 

• We kregen een uitgebreide rondleiding en kwamen in contact met alle 
verschillende fracties van afval.

• Jean-Marie deelde zijn verhalen met ons en gaf ons nuttige weetjes en tips. 

• Dankzij zijn jarenlange ervaring en zijn passie voor het milieu was het een 
plezier om naar hem te luisteren.



KGA = (Klein Gevaarlijk Afval)

• We zagen verschillende vormen van recyclage voor KGA

• Sommige producten worden opnieuw gebruikt voor de industrie

• Er bestaan speciale deksels voor de veiligheid zodat wanneer er een product 
ontploft in een container er geen grote schade kan aangericht worden

• Batterijen lijken onschuldig maar de stof die erin zit kan zeer gevaarlijk zijn als 
het in contact komt met bepaalde producten



Wist je van andere fracties dat: 

• Piepschuim bestaat uit petroleum en lucht

• Spuitbussen enkel in de PMD zak mogen als ze kunnen gebruikt worden op het lichaam

• Van het metaal in autobanden er fluisterasfalt gemaakt wordt

• Plastieken venstertjes op kartonnen dozen je beter apart kan sorteren zoals bv

bij een spaghetti doosje

• Het erg warm kan worden in een composthoop

• Je tweedehands spullen kan brengen naar het containerpark

• Plamuur niet meer gerecycleerd kan worden

• De containers met hout - en snoeiafval het vaakste vol zitten

• Je een te droge composthoop een boost kan geven door er brandnetelthee over te gooien?



Na de rondleiding:

• Mochten we ons eigen meegebrachte afval proberen te sorteren op de juiste 
plek. Dit ging erg vlot!

• Werden we getrakteerd op lekkere brandnetelthee. Niet alleen voor de 
composthoop maar ook voor de mens heeft brandnetel veel positieve 
eigenschappen

• Waagden we ons nog aan een afvalquiz met fotoronde en wonnen we een 
lekkere chocolademuffin



Volgende kinderraad:

Groen aanplanten in Den Top basisschool op woensdag 13 februari 2019

Uitnodiging volgt ☺


