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doeblad

Stop! Gooi je groente afval niet meer weg. Je kunt namelijk heel 
gemakkelijk nieuwe groenten maken van bijvoorbeeld stronkjes 
prei. Geloof je het niet? Probeer het zelf maar eens!

Groenten kweken van afval

Afbraak van afval

Verbind het afval met de bijbehorende 
afbraaktijd in de tijdlijn. Maak onderscheid 
tussen biologische- en chemische afbraak 
door gebruik te maken van verschillende 
kleuren lijnen. 
   = biologische afbraak
   = chemische afbraak

Afval kan biologisch of chemisch worden 
afgebroken. Vertel wat jij onder biolo-
gisch afbreken verstaat:

Vertel wat jij onder chemisch afbreken 
verstaat:

Ook in het menselijk lichaam wordt afval 
afgebroken. Denk maar eens aan voedsel 
en giftige stoffen als alcohol. Weet jij 
welke organen daarvoor verantwoorde-
lijk zijn?

Prei-afval is zeer geschikt om opnieuw 
een prei te laten groeien. Welke groenten 
denk je dat nog meer geschikt zijn om 
opnieuw te planten?

Dit heb je nodig: 
l	 Plantenpotten met gaatjes aan de onder-

kant (of bijvoorbeeld een zelfwaterende 
pot , zie Doen! op pagina 7)

l		Schoteltjes waar de potten op kunnen 
staan

l		Potgrond
l		Een plantenspuit
l		Een mes
l		Een prei (of gebruik groenteafval dat je 

zelf hebt bedacht en test of je antwoord 
klopt)

Zo ga je te werk:
1. Maak een gerecht met prei en bewaar de 

harde onderkant met worteltjes, die je 
normaal zou weggooien.

2. Pak een plantenpot, vul hem met 
potgrond en zet hem op een schoteltje.

3. Zet het bewaarde gedeelte van de prei 
met de worteltjes naar beneden, voor 
ongeveer de helft in de grond en druk de 

aarde goed aan. 
4. Geef de prei water en zet hem weg op 

een lichte plaats, bijvoorbeeld in de 
vensterbank. 

5. Wacht nu een paar weken. 
6. Als de prei ongeveer zo groot is als een 

prei die je in de winkel koopt, is hij klaar 
en kun je hem uit de grond halen. 

7. Je kunt de stronk ongeveer tweemaal 
hergebruiken. 

Hoe is het mogelijk is dat sommige groen-
ten gewoon verder kunnen groeien als je 
alle bladeren eraf hebt geknipt?

Overal slingert afval om ons heen. Een deel daarvan 

ruimt de gemeente op, maar een nog groter deel komt in 

de gracht of goot terecht. Weet jij hoe lang het duurt tot 

deze verschillende soorten afval zijn afgebroken?  

wist je dat...
… de daadwerkelijke 

afbraaktijd afhankelijk is 

van het weer, de tempe-

ratuur en de omgeving 

waarin het afval zich 

bevindt?

2 weken

2,5 weken

6 maanden

2 jaar

6 jaar

7 jaar

23 jaar

50 jaar

400 jaar

425 jaar

600 jaar

1.000.000 jaar

nooit
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Stop! Gooi je groente afval niet meer weg. Je kunt namelijk heel 
gemakkelijk nieuwe groenten maken van bijvoorbeeld stronkjes 
prei. Geloof je het niet? Probeer het zelf maar eens!

Groenten kweken van afval

Afbraak van afval

Verbind het afval met de bijbehorende 
afbraaktijd in de tijdlijn. Maak onderscheid 
tussen biologische- en chemische afbraak 
door gebruik te maken van verschillende 
kleuren lijnen. 
   = biologische afbraak
   = chemische afbraak

Afval kan biologisch of chemisch worden 
afgebroken. Vertel wat jij onder biolo-
gisch afbreken verstaat:  
Biologische afbraak is een proces waarbij organi-

sche stoffen (stoffen die afkomstig zijn van plant-

aardig en dierlijk materiaal) worden afgebroken 

door organismen zoals wormen, bacteriën, algen 

en schimmels.

Vertel wat jij onder chemisch afbreken 
verstaat: 
Chemische afbraak van afval ontstaat door chemi-

sche processen. Dit zijn scheikundige reacties 

tussen stoffen. Een voorbeeld van chemische 

afbraak is het plastic dat in flinterdunne stukjes 

wordt afgebroken door zonlicht. 

Ook in het menselijk lichaam wordt afval 
afgebroken. Weet jij welke organen daar-
voor verantwoordelijk zijn?  
De lever zorgt voor de afbraak van schadelijke stof-

fen, zoals alcohol. De maag en darmen zorgen voor 

de afbraak van voedsel, zodat het lichaam deze 

voedingsstoffen kan opnemen. De nieren breken 

ook afvalstoffen af. Die filteren afvalstoffen uit het 

bloed en maken er urine van. 

Prei-afval is zeer geschikt om opnieuw 
een prei te laten groeien. Welke groenten 
denk je dat nog meer geschikt zijn om 
opnieuw te planten?
Groenten die geschikt zijn om opnieuw te planten, 

zijn stukken die je normaal gesproken vaak 

weggooit. Naast prei zijn de volgende groenten 

geschikt: het hart van sla of andijvie, het binnenste 

harde witte gedeelte van een witte kool, het onder-

ste stronkje (met wortels) van boerenkool, snijbiet 

en knolvenkel en het bovenste gedeelte van de rode 

biet, waar de bladeren uit de knol komen.

Dit heb je nodig: 
l	 Plantenpotten met gaatjes aan de onder-

kant (of bijvoorbeeld een zelfwaterende 

pot , zie Doen! op pagina 7)
l		Schoteltjes waar de potten op kunnen 

staan
l		Potgrond
l		Een plantenspuit
l		Een mes
l		Een prei (of gebruik groenteafval dat je 

zelf hebt bedacht en test of je antwoord 
klopt)

Zo ga je te werk:
1. Maak een gerecht met prei en bewaar de 

harde onderkant met worteltjes, die je 
normaal zou weggooien.

2. Pak een plantenpot, vul hem met 
potgrond en zet hem op een schoteltje.

3. Zet het bewaarde gedeelte van de prei 
met de worteltjes naar beneden, voor 
ongeveer de helft in de grond en druk de 
aarde goed aan. 

4. Geef de prei water en zet hem weg op 
een lichte plaats, bijvoorbeeld in de 
vensterbank. 

5. Wacht nu een paar weken. 
6. Als de prei ongeveer zo groot is als een 

prei die je in de winkel koopt, is hij klaar 
en kun je hem uit de grond halen. 

7. Je kunt de stronk ongeveer tweemaal 
hergebruiken. 

Hoe is het mogelijk is dat sommige groen-
ten gewoon verder kunnen groeien als je 
alle bladeren eraf hebt geknipt?
Planten hebben net als mensen hormonen. Een 

van deze hormonen heet auxine, dat de groei van 

de wortels en nieuwe scheuten stimuleert. 

Wanneer je de preistronk in de grond zet, zorgt 

wist je dat...
… de daadwerkelijke 

afbraaktijd afhankelijk is 

van het weer, de tempe-

ratuur en de omgeving 

waarin het afval zich 

bevindt?

Overal slingert afval om ons heen. Een deel daarvan 

ruimt de gemeente op, maar een nog groter deel komt in 

de gracht of goot terecht. Weet jij hoe lang het duurt tot 

deze verschillende soorten afval zijn afgebroken?  

2 weken

2,5 weken

6 maanden

2 jaar

6 jaar

7 jaar

23 jaar

50 jaar

400 jaar

425 jaar

600 jaar

1.000.000 jaar

nooit

auxine er dus voor dat de wortels verder gaan 

groeien en dat hij weer nieuwe bladeren aanmaakt 

om het licht te kunnen opvangen. Deze bladeren 

eet je later weer als prei.


