
 

 

 

Afval scheiden 
Van schillenboer tot milieustraat 

Je klokhuis hoort in de GFT-bak, flessen breng je naar de supermarkt en kapotte apparaten lever je 

in bij de milieustraat. Afval scheiden is goed voor het milieu! 

Vroeger werd al het afval bij elkaar op een grote hoop gedumpt, een vuilnisbelt. Er waren grote 

vuilnisbelten, meestal net buiten de stad of het dorp. Het scheiden van afval werd toen nog niet zo 

belangrijk gevonden. Buiten de stad werd een grote kuil gegraven en daarin werd het afval 

verzameld. Iedere laag afval werd afgedekt met zand zodat het vuil niet kon gaan stinken. In 

sommige grote steden werden ovens gebouwd, om daarin het afval van de stad te verbranden.  

Alleen de schillen van aardappelen en groenteafval werden wel opgehaald, door een schillenboer. En 

het oud papier werd opgespaard en opgehaald omdat je daar geld mee kon verdienen. Maar 

tegenwoordig gaat het allemaal heel anders. Nu wordt het afval gescheiden en op vaste dagen in de 

week opgehaald. En dat afval moet allemaal verwerkt, of beter gezegd weggewerkt worden. 

Niemand wil een afvalberg voor zijn deur hebben liggen.  

Als vuilnisman, of in mijn geval als vuilnisvrouw, draag je beschermende kleding. De kleding is 

daarom gemaakt van extra dikke stof én er zitten reflecterende strepen op. Word je goed gezien! 

Nou Sjaak vertel maar. Wat moet ik doen? Je moet de bakken voor mij goed zetten. Wieltjes naar 

achter. Ja, uit mekaar. Pak ik er twee tegelijk op, en dan gaan we weer verder. De vuilniswagen rijdt 

volgens een vaste route. Die route is zo berekend dat het afval in alle straten binnen een wijk zo 

snel mogelijk opgehaald wordt. Ja dertig cm ertussen. Als vuilnisman leer je hoe je veilig moet 

werken.  

Als je met deze vuilniswagen de vuilnis ophaalt, leer je dus dat je niet jezelf of anderen in gevaar 

moet brengen. Hier moet je dit eens even zien, daar hangen camera's. Die beelden van die camera's 

komen hier binnen. Zo kan de chauffeur in de gaten houden of er geen gevaarlijke stoffen uit de 

kliko’s in de vuilniswagen terechtkomen.  

Nou ja, een strijkijzer in de kliko, dat kan dus echt niet hè. Apparaten met een snoer moet je 

gewoon apart inleveren. Misschien zit er nog wel wat meer in. Hier, dat geloof je toch niet?! Gewoon 

batterijen in de kliko, daar zitten giftige stoffen in! Die moet je dus ook echt apart inleveren bij een 

milieustraat. Zo 20 cm ertussen. Nou, toch maar goed dat ik nog even keek. 


