Schoolplaat natuur & milieu
Het milieu is de omgeving waarin we leven. We noemen milieu daarom ook wel ‘leefomgeving’. Alles
wat je doet, heeft invloed op het milieu. Het milieu is kwetsbaar, zeker als het gaat om natuur en de
grondstoffen die we uit de bodem halen. Het is daarom extra belangrijk om het milieu te beschermen en
behouden.

Bekijk met de leerlingen de schoolplaat en stel de volgende vragen:
•
•

‘Welke dingen op de schoolplaat hebben volgens jou te maken met milieu?’
‘Wat doe jij om het milieu te beschermen?’

Ga met de kinderen in gesprek en bespreek de verschillende nummers:
1

Gemeente Schiedam

2

Afval inzamelen

De gemeente houdt zich veel bezig met het milieu. Zij zorgt ervoor dat het
afval wordt opgehaald en verwerkt, dat er verzamelpunten zijn voor afval
en dat de straten worden schoongehouden. Dit is niet alleen beter voor
het milieu, maar ook voor de inwoners van Schiedam. Niemand voelt zich
thuis in een vieze stad. De gemeente probeert ook om ons ervan bewust
te maken dat we zuinig moeten zijn op het milieu. Hiervoor organiseert ze
acties en campagnes. Misschien heb je wel eens met zo’n actie meegedaan.
In Schiedam wordt het afval ingezameld door Irado. Als het afval is
ingezameld, kan er nog van alles mee gebeuren. Spullen kunnen worden
hergebruikt in dezelfde vorm, zoals bij tweedehands spullen. Wanneer afval
niet in dezelfde vorm kan worden hergebruikt, kan het vaak nog wel als
grondstof worden gebruikt, zoals bij glas, papier of kunststof. Irado heeft
een afvalbrengstation waar mensen hun afval gescheiden kunnen inleveren.
Maar heel veel gescheiden afval kan ook al dichterbij ingeleverd worden, in
kliko’s of door het weg te brengen naar containers in de wijk.

NME

Centrum

3

Hergebruiken en recyclen

4

Controle

5

Natuur

Afval dat niet gescheiden wordt aangeboden, wordt verbrand. Zonde!
Verbranden kost veel geld en er gaan allemaal kostbare grondstoffen
verloren. Etensresten, glas, textiel, papier, plastic, metaal, chemisch afval en
elektrische apparaten zijn allemaal voorbeelden van afval dat kan worden
hergebruikt of gerecycled. Gooi dat dus niet in de vuilnisbak, maar lever het
gescheiden in. Of beter nog... probeer afval zoveel mogelijk te voorkomen!
Al je gescheiden afval kun je inleveren bij Afval Apart Punten, in kliko’s, bij
de Retourette in Zuid of bij de Recyclewinkel in Nieuwland. Als we ons hier
allemaal aan houden, leveren we samen echt een bijdrage aan het milieu.
In Schiedam staat het kantoor van de milieudienst van de regio Rijnmond.
De milieudienst moet vervuiling van het milieu in de gaten houden en
proberen dit te verminderen. Bij vervuiling kun je denken aan afval, vieze
stoffen en stank (bijvoorbeeld door rook uit fabrieken), maar ook aan lawaai
van auto’s en vliegtuigen. Om ervoor te zorgen dat er niet te veel vervuiling
is, zijn er milieuregels opgesteld waar bedrijven zich aan moeten houden. De
milieudienst is daarbij een soort scheidsrechter. Hij controleert of bedrijven
zich wel aan de regels houden.
Schiedam heeft veel natuur. Denk bijvoorbeeld aan de verschillende parken,
maar ook aan de bomen en grasveldjes in je wijk. Het is belangrijk dat we
met elkaar goed voor deze natuur zorgen. Bijvoorbeeld door je afval netjes
op te ruimen en gescheiden in te leveren. Maar ook door wat vaker het
openbaar vervoer te gebruiken in plaats van de auto. Dat zorgt er namelijk
voor dat we minder CO2 gebruiken. En dat is beter voor het milieu!

