
Ook Mr. Watts moet nog zoveel mogelijk 
thuisblijven… en dat terwijl hij graag 

op avontuur gaat! Omdat hij zich een 
beetje begon te vervelen, bedacht hij 

iets nieuws: thuis op ontdekkingstocht! Mr. 
Watts zijn vaste plekje is op zijn mat in de 

woonkamer, maar er is nog zoveel meer te 
beleven.

Het viel hem deze week op dat er zoveel 
plekken zijn waar je thuis iets kunt 

weggooien. Maar wat hoort waar, en 
waarom? Mr. Watts ging op onderzoek uit… 

doe jij met hem mee? 

Papierbak
Hier gaat het oud papier en karton in. 

Kranten, lege wc-rolletjes en kartonnen 
dozen, die mogen allemaal hierbij! 

Restafval
Al het afval dat je 
niet in de andere 
bakken kwijt kunt 

doe je in de bak met 
restafval. Vandaar 
ook deze naam! 

Glasbak 
Deze bak is voor 
glazen flessen en 

potjes

GFT-bak 
Hier gooien we 

etensresten in weg, 
maar ook groente- 

en fruitresten en 
tuinafval. 

PMD/PBD
Deze bak is bedoeld 

voor plastic en metalen 
verpakkingen, zoals 

yoghurtbekers of blikken 
waar bijvoorbeeld erwtjes in 

hebben gezeten.

Nu je zoveel weet over afval (en wat waar in hoort) kan jij Mr. Watts vast helpen. Gooi jij het afval op de juiste plek weg voor hem? 
Begin bij het blikje.

Als deze bak (of zak) 

thuis te vol raakt brengen 

we het glas weg naar een 

grote glasbak. Deze vind 

je vaak in de buurt van 

een supermarkt. 

Daarom noemen we het 
een GFT-bak. GFT staat voor 
groente-, fruit en tuinafval. 

Dit is Mr. Watts zijn favoriete 

bak, hij ziet hier altijd 

zo’n lekkere dingen in 

verdwijnen. Maar als het 

hier een paar dagen inzit 

ruikt het meestal niet meer 

zo goed als eerst… dan 

stinkt het vaak zelfs een 

beetje! 

GFT

PMD/PBD

Bij Mr. Watts 
in huis… 

Help Mr. Watts! 



Als we ervoor zorgen dat het afval dat bij elkaar hoort in dezelfde bak belandt kan het makkelijker nog een 
keertje gebruikt worden. Van aardappelschillen, kiwi’s en bananen (GFT-afval) kunnen we bijvoorbeeld compost 

maken. Als er plastic tussen het GFT-afval zou zitten, zouden we dit er eerst uit moeten halen. Want van plastic 
gaan de tomaatjes in de moestuin niet beter groeien. Het is juist slecht voor ze! 

Van dat hergebruiken wordt het milieu erg blij! Zo hoeven er niet opnieuw materialen 
(zoals hout) uit de natuur gehaald worden om dingen te maken, maar kunnen we gewoon 
gebruiken wat we al hebben. Voor de dieren dus ook veel fijner, dat ze niet een deel van 

hun leefomgeving of zelfs hun huisje moeten opgeven. 

Waarom is het nu zo belangrijk om het afval in de juiste bak te gooien? 
En mag het niet allemaal in een grote bak? 

vieze 
pizzadoos

oud papier

restafval

Het is niet altijd even makkelijk om te 
bepalen waar je iets moet weggooien. 
Let op: Dit afval moet in een andere 
bak dan je denkt…

Kauwgomstrip
Deze zijn, net als een 

chipszak, gemaakt van 
plastic én aluminium. Bij 
het restafval ermee dus! 

Kartonnen pizzadoos met 
wat tomatensausrestjes 
Dit is dus precies hetzelfde! 
Omdat de pizzadoos vies is 
moet hij bij het restafval, en 

niet bij het oud-papier 

Piepschuim
Piepschuim lijkt van 

plastic te zijn gemaakt, 
maar dat is niet zo! Het 
moet bij het restafval. 
Heb je grote stukken 

piepschuim thuis? Die 
kun je weggooien bij 

de milieustraat. 

Verpakking met nog een 
beetje yoghurt of vla erin
Als er nog wat in zit mag het 
yoghurtpak niet in de PMD/

PBD-bak, maar moet je het bij 
het restafval weggooien. 

Chipszak
Chipszakken lijken 

helemaal gemaakt 
van plastic, maar 

aan de binnenkant 
zit een zilverkleurig 
aluminimumlaagje. 
Kijk maar eens goed 
in een lege zak. En 
daarom moet ie bij 

het restafval. 

Moeilijk woord hè? Probeer dat maar eens 
5 keer heel snel achter elkaar te zeggen. Mr. Watts lukt het niet! 

Compost is goed voor de (moes)tuin. Daardoor groeit alles wat daarin staat nog beter!

De milieustraat is een plek waar veel grote 

containers staan en waar je allerlei soorten afval 

kunt weggooien die je thuis niet kwijt kunt. Zoals 

dus bijvoorbeeld grote stukken piepschuim, maar 

ook oude meubels of houten planken.  

Help Mr. Watts! 2  Instinkers 

Een echte dierenheld… buiten EN thuis! 



Zoek een kartonnen doos in de papierbak. 
Knip er een lange dunne reep uit en 

plak de uiteindes aan elkaar. Dit is de 
basketring. 

Met een stukje (dubbelzijdig) plakband 
kun je de ring daarna vastmaken aan de 
muur, een tafel of de deur (hoe hoger je 
‘m hangt, hoe moeilijker het gaat zijn). 

Vervolgens moet je op zoek naar een leeg 
plastic flesje, dit is ‘de bal’. Kijk hoe vaak jij 

het flesje door de ring kunt gooien. 

Te makkelijk? Hang de ring dan een stukje 
hoger of doe een paar stappen naar 

achter. 

Is het warm buiten? 

Dan is dit het perfecte spelletje om even 
af te koelen!  Wat heb je nodig? Een 

grote (lege) frisdrankfles per persoon. 

Voordat je afval in de afvalbak gooit kun je het natuurlijk 
ook zelf nog hergebruiken. Zo zijn er bijvoorbeeld hele leuke 

spelletjes die je kunt verzinnen! 
Welke afvalbakken staan bij 

jou thuis, en hoe zien die eruit? 

Teken ze hieronder! 

Vul deze met water en ga tegenover elkaar staan 
(of in een cirkel als je met meer bent). Met een 

voetbal moet je vervolgens proberen om elkaars 
fles om te krijgen en er natuurlijk voor zorgen dat 

je eigen fles niet omvalt. 
De persoon die als laatste nog wat water in 

zijn/haar fles heeft zitten wint het spel! 

SPEL 1

SPEL 2

De Afvalspelen 


