
 

 

 

Wat is vuilnis? 
Met Wolfram 

 
Wolfram vertelt over rommel, afval, vuilnis, en wie dat voor ons opruimt als wij het hebben weggegooid. 
  

Goede eh, goede eh middag, eh morgen. Ik was even bezig. Ben ik al begonnen? Excuses voor de troep, maar 

dat komt, ik wilde jullie iets laten zien en daarom heb ik zoveel mogelijk afval verzameld. Papier. Plastic. 

Karton. Een klokhuis. Dat afval vond ik gewoon op straat. Dat hadden mensen daar maar neergegooid. Ik ben 

op onderzoek uit gegaan om te kijken wie dat afval eigenlijk allemaal opruimt. Wie de straten schoonmaakt en 

wie de vuilnis ophaalt. 

Alle lege flessen gaan in de glasbak. Het oudpapier gaat in de oudpapierbak en de vuilniszakken zet je op de 

stoep langs de straat, of je stopt ze in de vuilcontainer op wieltjes.  In de stad waar veel mensen wonen heb je 

soms ook vuilcontainers onder de grond waar heel veel vuilniszakken tegelijk in passen. En al het afval dat op 

straat ligt wordt opgeveegd met een bezem, of door de veegwagen. 

Waar was ik? O ja, dat afval van ons. Ik wilde weten waar dat heen ging dus ben ik met gevaar voor eigen 

leven achterop een vuilniswagen gesprongen. Die vuilniswagens brengen al onze vuilniszakken naar een 

fabriek waar het in heel kleine stukjes wordt gesneden. Daarna gooien ze de vuilnis op een lopende band en 

halen met een grote magneet alle stukjes ijzer eruit. Wat over is wordt verbrand in een grote oven. 

Heet dat het daar binnen is. Heet!!! 

Ik heb ook gezien dat ze van oud glas nieuw glas kunnen maken. En van oud papier maken ze weer nieuw 

papier. Daarom heb je van die aparte containers waar je glas en papier in kunt weggooien. Toen ik aan het 

einde van de dag weer naar huis wilde wist ik niet welke vuilniswagen ik moest nemen. Ik vroeg het aan een 

vuilnisman, en weet je wat hij zei? Hij zei: ‘We komen alleen op dinsdag en vrijdag in uw straat.’ 

Gelukkig vond ik ergens een warme deken die iemand had weggegooid. En toen heb ik net zo lang in de 

fabriek gelogeerd tot er weer een vuilniswagen naar mijn straat toe reed. 

Hé, kijk nou wat ik vind! Mijn bril, die was ik al weken kwijt. Kan ik eindelijk alles weer goed zien.  

Allemarters wat een puinhoop, het is nog erger dan ik dacht. Nou eh tot wezels! 


