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1. Wat kan ik doen met dit lessenpakket?
Dit lessenpakket is gebaseerd op 3 lesuren binnen het thema oceanen. Daar
plastic een groot hedendaags probleem is, behandelen we als deelthema de
plasticsoep. De plasticsoep is de verzameling van grote hoeveelheden plastic en
ander afval in oceanen en zeeën, waar wij de mens verantwoordelijk voor zijn.
Het afval verzamelt zich op één plek door de grote ringvormige zeestromingen,
de gyre. Het lessenpakket is erop gemaakt om milieubewuster om te gaan met
plastic.

De 3 lesuren, bestaande elk uit 50 minuten lestijd, zijn opgedeeld in 2 lesuren
‘natuurwetenschappen’ en 1 lesuur ‘aardrijkskunde en techniek’. Het
lessenpakket maakt gebruik van een afwisseling in werkvormen en een
evaluatie-instrument. Die laatste bestaande uit een openboek taak,
conceptcartoon en een individuele toets.

2. Wat is de opdeling van de lestijden?
2.1

Les 1: Natuurwetenschappen

De eerste les zal van start gaan met een video. De leerkracht speelt de video
Suske en Wiske trekken ten strijde tegen plastic in de zee af. Nadien zullen de
leerlingen aan de slag gaan met een tekst, waarbij ze een openboek taak moeten
maken. Dit gedeelte van Suske en Wiske zal 25 minuten in beslag nemen.
Het volgende gedeelte is het overlopen van een PowerPointpresentatie. Het is
gebruikelijk dat ook de leerlingen de PowerPoint afgedrukt in handen krijgen
(bundel – leermateriaal). Op die manier kunnen ze de leerstof eenvoudiger
studeren voor een aankomende toets. Deze PowerPointvoorstelling zal 15
minuten duren.
We sluiten de les af met een ‘Kahoot!’, een leerrijke quiz waarbij de kennis van
de leerlingen eveneens getest wordt. De quiz zal 10 minuten aanhouden.
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2.2

Les 2: Natuurwetenschappen

Tijdens de tweede les beginnen we opnieuw met het afspelen van een
videofragment. Deze keer is het de tekenfilm De Wereld van OZ, iets verkeerd
gegeten. Na het videofragment worden er enkele richtvragen gesteld die
betrekking hebben tot de plasticvervuiling. De uitleg van ‘plankton’ komt tijdens
dit lesonderdeel ter sprake. De leerlingen dienen bij de uitleg van dit organisme
aandachtig te luisteren, ze moeten immers een werkblad hiervan invullen. Dit
deel van de les zal ruim 20 minuten tijd innemen.
Tot gevolg zegt de leerkracht dat niet enkel het probleem zich voordoet in de
oceaan, maar ook hier bij ons. De leerkracht neemt enkele vuilniszakken ter
beschikking en geeft de leerlingen als opdracht om de speelplaats op te kuisen.
De leerkracht begeleidt de leerlingen bij het opruimen van afval op de
speelplaats. Het opruimen zal gedurende 20 minuten duren.
Aan het einde van de les projecteert de leerkracht een conceptcartoon. Hierbij
moeten de leerlingen zelf raden welke stelling juist is. Eveneens geeft de
leerkracht aan de leerlingen de opdracht om zelf in groepjes van twee tot drie
leerlingen een conceptcartoon te ontwerpen. De taakomschrijving biedt de
criteria aan waarop de conceptcartoon moet op toegepast worden. Eveneens
krijgt de leerling het evaluatie-instrument te zien. Op die manier kan de groep
zien op welke elementen er geëvalueerd worden. Het geven van de
conceptcartoon en taakomschrijving zullen 10 minuten aanhouden.

2.3

Les 3: Aardrijkskunde en Techniek

De laatste les zal doorgaan in een computerlokaal. Let hierbij op en huur tijdig
een lokaal. Indien de leerlingen van thuis uit hun eigen laptop kunnen
meebrengen is dit zeker realiseerbaar.
Het eerste gedeelte van de les zullen de leerlingen een video vanop YouTube
moeten kijken. Hierna zullen zij enkele vragen moeten oplossen op een online
platform. Het onderwerp hiervan is ‘The Ocean Cleanup’.
Wanneer zij hiermee klaar zijn mogen zij beginnen met de volgende online quiz.
Hiervoor moeten de leerlingen eerst grondig de leestekst hebben gelezen.
Aangezien deze werkvormen misschien niet lang genoeg duren betreffende de
tijdspanne, kan je gebruik maken van een buffer. Deze vind je in paragraaf 6
terug (en bijlage 8).
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3. Voor welke doelgroep is dit lessenpakket?
Dit lessenpakket is bedoeld voor leerlingen uit het eerste leerjaar van de eerste
graad secundair onderwijs. Onderstaan zijn alle leerplandoelen, uit het leerplan,
weergegeven. Ook de lesdoelen die hierop gebaseerd zijn begeven zich
hieronder.
Doelstellingen:


Situering van het onderwerp in het leerplan en de (vakoverschrijdende)
eindtermen:
Leerplan VVKSO Wetenschappen & techniek eerste graad eerste leerjaar A
(2018)
4. Leerplandoelen
4.1 Procedurele doelen
Onderzoeken in aardrijkskunde, natuurwetenschappen en techniek
Leerplandoel 6
De leerlingen trekken conclusies op basis van waarnemingen, kaarten, GISviewers, atlas, satellietbeelden, luchtfoto’s, schema’s, grafieken, tabellen,
determineertabellen en diagrammen.
Beheersingsniveau Bloom: Analyseren
Modelleren en problemen oplossen in aardrijkskunde,
natuurwetenschappen en techniek
Leerplandoel 10
De leerlingen lokaliseren en oriënteren aan de hand van digitale en nietdigitale hulpmiddelen personen, plaatsen en gebeurtenissen op het terrein,
op de globe en op relevante kaarten.
Beheersingsniveau Bloom: Toepassen
Leerplandoel 13
De leerlingen beargumenteren keuzes die ze maken om een wiskundig,
wetenschappelijk, technologisch of STEM-probleem op te lossen.
Beheersingsniveau Bloom: Evalueren
Interacties duiden tussen mens, natuur, techniek en ruimte
Leerplandoel 22
De leerlingen tonen met concrete en realistische voorbeelden aan hoe zij
duurzaam kunnen omgaan met mobiliteit, energie en grondstoffen.
Beheersingsniveau Bloom: Begrijpen
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4.2 Conceptuele doelen
Energie
Energie en energieomzetting in systemen
Leerplandoel 35
De leerlingen brengen het fotosyntheseproces, en de celademhaling in
verband met energieomzetting.
Beheersingsniveau Bloom: Analyseren
Belang en effecten van energie
Leerplandoel 45
De leerlingen illustreren dat bij het maken van duurzame keuzes in verband
met energie en mobiliteit gestreefd wordt naar een balans tussen people,
profit, planet (3P’s).
Beheersingsniveau Bloom: Begrijpen
Structuur en functies in systemen
In technische systemen
Leerplandoel 60
De leerlingen onderzoeken principes van de bouw en werking van technische
systemen, hun deelsystemen en onderdelen alsook hun onderlinge
samenhang in functie van een technisch proces in de verschillende
ervaringsgebieden.
Beheersingsniveau Bloom: Analyseren
Deelthema:
 Specifiek omschreven en meetbare lesdoelen:
C1: De leerlingen kunnen zelf voorwerpen bedenken, die
milieuvriendelijker zijn en ter vervanging kunnen dienen van het huidige
plastic.
C2: De leerlingen kunnen de 10 meest voorkomende plastic voorwerpen
aan de kust benoemen en herkennen.
C3: De leerlingen kunnen de problemen van plastic in de oceanen in eigen
woorden uitleggen.
C4: De leerlingen kunnen het begrip microplastic uitleggen.
C5: De leerlingen kunnen het probleem met ballonen verklaren.
C6: De leerlingen kunnen de 5 vervuilendste landen opnoemen.
C7: De leerlingen kunnen de het begrip fotosynthese uitleggen.
C8: De leerlingen kunnen de term plankton bespreken.
C9: De leerlingen kunnen de problemen van plastic afval in eigen woorden
uitleggen.
C10: De leerlingen kunnen een concept cartoon opstellen a.d.h.v. de
criteria.
C11: De leerlingen herkennen de 5 gyren op een wereldkaart.
C12: De leerlingen kunnen de 5 gyren benoemen.
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C13: De leerlingen kunnen een gyre beschrijven.
C14: De leerlingen kunnen de werking van The Ocean Cleanup uitleggen.
C15: De leerlingen herkennen voorwerpen die gerecycleerd zijn uit plastic.
PM1: De leerlingen kunnen zelfstandig met hun GSM werken.
PM2: De leerlingen kunnen zwerfafval opruimen.
PM3: De leerlingen kunnen zelfstandig aan een PC werken.
DAS1: De leerlingen gaan met respectvolle manier om met het materiaal.
DAS2: De leerlingen kunnen aandachtig naar een videofragment kijken.

Les 1
C1, C2, C3, C4, C5,
C6, PM1, DAS1, DAS2

Les 2
C7, C8, C9, C10, PM2,
DAS1, DAS2

Les 3
C4, C11, C12, C13,
C14, C15, PM3, DAS1,
DAS2
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4. Hoe wordt er geëvalueerd?
De openboek taak telt mee voor 10% van de punten. De eigen creatie van het
conceptcartoon voor slechts 15%. Tot slot de uiteindelijke toets, dat voor drie
vierde van de punten mee telt, 75%. Je kan in verloop van deze handleiding de
evaluatie-instrumenten terugvinden en de correctiesleutel(s).

5. Wat bedraagt de concrete inhoud van de opdrachten?
Vooraleer je aan de eerste les begint, zorg je ervoor dat je de leerlingenbundel
voor iedere student hebt afgedrukt. Je deelt deze pas uit na het bekijken van het
eerste videofragment.

5.1

Suske & Wiske

Voorbereiding
Ter voorbereiding heb je de leerlingenbundel en het
takenblad ‘Suske en Wiske’ (bijlage 2) geprint. In de
leerlingen bundel zelf zit de bijlage ‘Wat een soep!’
(bijlage 1 – achteraan handleiding) in verwerkt. Je
zorgt ervoor dat elke leerling een exemplaar van
beide documenten krijgt. Om de les zo spoedig
mogelijk te laten verlopen, zet je het filmpje al klaar.
Tijdens de uitvoering
De leerkracht speelt het fragment Suske en Wiske trekken ten strijde tegen
plastic in de zee af. Vervolgens deelt de leerkracht de al reeds gekopieerde
leerlingenbundels en takenbladen uit. Hierbij zeg je als leerkracht dat de
leerlingen bij ontvangst het takenblad mogen oplossen aan de hand van de
bijlage ‘Wat een soep!’, dat zich in de bundel bevindt. Je vermeldt dat de
leerlingen individueel moeten werken en hiervoor ruim 20 minuten de tijd
krijgen.
Tijdens dat de leerlingen de opdracht maken, wandel je rustig rond in de klas.
Hierbij zorg je ervoor dat de leerlingen niet van elkaars blad kunnen afkijken.
Wanneer je ziet dat dit toch gebeurt, waarschuw je voor de hele klas dat de
openboek taak op punten staat (10%).
Na de uitvoering
Wanneer je ziet dat alle leerlingen klaar zijn, haal je de takenbladen op. Je
neemt de ingevulde taken mee naar huis en verbetert deze. Je kan de
correctiesleutel terugvinden achteraan de handleiding, bijlage 3.

5.2

PowerPointpresentatie

Voorbereiding
Je neemt zowel de PowerPoint (bijlage 4) als het potje met plastic uit Hawaii bij
de hand (extra). Je zet de PowerPoint klaar voor gebruik en neemt de bijhorende
tekst ter ondersteuning voor u (volgende pagina). Uiteraard wordt er hier
verwacht dat de leerkracht de presentatie al op voorhand heeft ingeoefend.
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Tijdens de uitvoering
Vooraleer je de PowerPointpresentatie overloopt, verwijs je de leerlingen naar
pagina 8 van de leerlingenbundel. Je zegt dat de leerlingen de dia’s kunnen
terugvinden op deze pagina en dat ze notities moeten maken van wat de
leerkracht zegt. De leerkracht motiveert de leerlingen door te zeggen dat dit
cruciaal is om een goed punt te scoren voor de aankomende toets.
Daarna overloop je samen met de leerlingen de PowerPoint. Hierbij let je erop
dat je niet alleen tal van informatie biedt, maar zorg je ervoor dat de leerlingen
ook op interactief vlak mee zijn met de presentatie. Dit doe je door bijvoorbeeld
enkele vragen te stellen.
Extra
Wanneer je bij de laatste slide van je presentatie bent, vertel je dat je
werkelijk plastic uit de oceaan met je bij hebt, plastic uit Hawaii. De leerkracht
geeft het potje rond in de klas en vermeldt uitdrukkelijk dat deze niet geopend
mag worden. Daar het plastic gif bevat.
Op deze pagina vind je onderaan de bijhorende tekst van de PowerPoint terug.
Deze kan ter ondersteuning bieden bij het overlopen van de dia’s. Het is
gebruikelijk om deze tekst eerder te hebben gelezen.
Tekst ‘Plasticsoep is troep’ (met PowerPoint)
Die ballon gaat niet op!
Ballonnen kunnen opstijgen en de lucht in gaan. Dit komt doordat er helium
(gas) in de ballon aanwezig is. Wat gebeurt er nu exact met de ballonnen
wanneer je deze zou oplaten?

o De wind voert de ballonnen met zich mee. Sommige ballonnen geraken
meteen vast te zitten in een boom. Andere reizen soms honderden kilometers
ver. Hoog in de lucht spatten de ballonnen uit elkaar in kleine stukjes. Dit komt
doordat de ballonnen een toename in druk ondervinden. Een deel van de
ballon komt in zee terecht. Een ander deel komt terecht in de natuur. Vergeet
niet dat de ballonresten uit zee aanspoelen op strand.

Waarom vormt dit een probleem?

o Plastic vergaat nooit helemaal. Dieren kunnen verstikt geraken in linten. Of ze
zien de resten van een ballon aan voor voedsel en slikken het in. Uiteraard
kan niemand plastic verteren. Hierdoor kunnen de dieren er ziek van worden
en er zelfs dood aan gaan.
Wat is plasticsoep?
Stel dat je buiten op een zonnige dag
een waterijsje eet. De verpakking valt
op de grond, al dan niet met opzet.
Door de wind waait de verpakking
weg en komt na een tijdje in een sloot
of rivier terecht. Zoals jullie vast
weten mondt een rivier uit in de zee,
aldus zal het ijspapiertje in ze zee
belanden. Jammer genoeg gebeurt dit
niet enkel met ijsverpakking, maar
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ook met plastic flessen, tassen, slippers, noemen maar op. Dit gebeurt in België,
in Europa, op de hele wereld.
Een groot deel van al dat zwerfafval komt bij elkaar in zee. Door de zon, de wind
en de golven breekt al dat plastic in steeds kleinere stukjes. Ze drijven, zweven
in het water of zinken naar de bodem. Die grote en kleine stukken plastic zijn
samen één grote plasticsoep.
Weetje: Alleen al de rivier de Maas voert 15 000 stukken plastic per uur naar de
zee.
Al het plasticafval in zee komt uiteindelijk terecht in een grote draaikolk van
kleine stukjes plastic. Tot nu toe zijn er vijf van die kolken ontdekt. Ze zijn
enorm groot, soms wel een miljoen vierkante kilometer.
Wie zijn de grootste vervuilers?
Het grootste deel van al het plasticafval in de wereld dat in de zee en de oceaan
zit, komt uit Azië. De landen daar worden steeds rijker. Ze maken meer spullen
van plastic en mensen kopen die ook vaker. Maar die landen hebben nog geen
goede manier om al dat afval in te zamelen. Veel landen in Azië dumpen dan ook
hun plasticafval in de zee. China (1), Indonesië (2), de Filippijnen (3), Vietnam
(4) en Sri Lanka (5) vormen samen de top 5 van de grootste vervuilers van de
wereld.
Plasticsoep bestrijden
• Statiegeld op flesjes
De Scandinavische landen, zijnde Noorwegen, Zweden en Finland gaan
goed om met plasticafval. In Zweden en Noorwegen zit statiegeld op grote
plastic flessen én op kleine flesjes. Net als in Duitsland. De flesjes gaan op
deze manier terug naar de winkel.

•

Kunst van Plastic
Overal vragen kunstenaars met hun kunst aandacht voor het probleem van de
plasticsoep. Kunstenaars maken op deze manier gebruik van het plastic. Denk
maar aan Oostende, je hebt vast en zeker al wel eens de rode blikken zien
staan ‘Rock Strangers’.

•

Duiken naar Plastic
Duikers gaan de zee in om plastic uit het water te halen. Dit wordt veel
gedaan in Aruba en Australië. Zo blijven de vissen en het koraal gezond.

•

Schoon strand, schone zee?
Op veel plekken doen mensen hun best het strand schoon te houden. Let op:
een schoon strand is nog geen schone zee. Het is al wel weer een stap
dichter naar een propere wereld.

Een grote ramp

Elk jaar wordt er meer dan 300 miljoen ton plastic gemaakt in de wereld. Per
jaar neemt dat toe. De helft van dat plastic gebruiken we maar één keer en
gooien het dan weg. Veel van het afval eindigt in de oceaan. Als we zo doorgaan,
zit daar in 2050 meer plastic dan vis in.
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Vraag aan leerlingen welk voorwerp zij denken dat bij de tekst horen:
Appel: vergaat binnen een paar weken (biologisch afbreekbaar).
Papier: vergaat binnen een half jaar.
Bananenschil: vergaat na een paar jaar.
Kauwgom: vergaat na twintig jaar.
Blikje: vergaat na vijftig jaar.
Flesje: vergaat nooit.
Het grote probleem met plasticafval is dat het nooit echt vergaat. Het blijft altijd
bestaan.
Microplastics
Plastic in de natuur of in water brokkelt langzaam af in steeds kleinere stukjes.
Tot slot valt het uit elkaar in kleine korrels. Zo klein, dat je ze zelfs nier meer
met het blote oog kan waarnemen. Vissen eten die korrels op. Een extra
probleem is dat plastic in water steeds giftiger wordt. De plastic deeltjes in de
zee trekken gif aan. Zeedieren worden ziek van dat plastic vol gif en ze kunnen
er dood van gaan. Als je zeedieren eet, krijg je dus ook iets van dat gif binnen.
Bij vis valt dat mee. Het gaat vooral om schelpdieren.
Op deze slide deel je mee dat je een potje bij hebt, met giftig plasticafval. Het
afval komt uit de oceaan dichtbij Hawaii. Je laat dit potje rond gaan in de klas.

Soms zitten in bad- en doucheschuim kleine plastic korrels. Deze worden aldus
de microplastics genoemd. Je komt ze ook wel eens tegen in crèmes en gel. Je
kunt je er lekker mee wassen en scrubben, maar de korrels zijn van plastic. De
resten spoel je weg door je afvoer, het bad of de douche. Via het riool komt het
water bij een installatie. Die zuivert het en pompt het daarna in een sloot of
rivier. Het probleem is dat de plastic korrels zo klein zijn, dat de installatie ze er
niet allemaal uithaalt. Zo komen microplastics terecht in de natuur.
Soms zitten in kleding kleine plastic draadjes. Die vezels laten los als je de
kleren wast. Ze komen via de afvoer uiteindelijk in natuurwater terecht. Ook dat
is een groot probleem.
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Hoe los je het op?
Gelukkig zijn er veel organisaties die willen dat het probleem van de plasticsoep
stopt. Hieronder zijn enkele voorgesteld:

 The Ocean Cleanup
Deze organisatie zorgt voor de schoonmaak van de oceaan. De Nederlander
Boyan Slat bedacht dit plan toen hij 18 jaar was. Een rij drijvende buizen vangt
het plastic op dat in de oceaan drijft. Zo zijn ze van plan in vijf jaar tijd de helft
van het drijvende plastic uit de grootste kolk in de Grote Oceaan bij Amerika te
halen. Er is echter een nadeel aan verbonden: het plastic op de zeebodem
blijft liggen. Ook de microplastics kunnen ze niet vangen.
 Plastic Soup Foundation
Zij willen niet dat er nog meer plastic in zee komt. Ze zorgen dat ze zoveel
mogelijk mensen erover horen en lezen. Ook voert de Plastic Soup
Foundation actie tegen microplastics in bijvoorbeeld tandpasta en shampoo.
En ze helpen bij oplossingen om plasticafval in de zee terug te dringen. Zo
pakken zij het probleem bij de bron aan.
 Wereld Natuur Fonds
De organisatie wil ervoor zorgen dat mensen niet nog meer plastic weggooien.
Er zijn projecten in Azië, waar het meeste afval vandaan komt. Daar leren de
mensen welke projecten je kunt maken van plastic. Ook organiseert het WNF
acties om de kust op te ruimen, van de Noordzee en ook in andere landen.
 The Great Bubble Barrier
Zij nemen het probleem van de plasticsoep slim aan. Dit project wil plastic uit
het water halen voor het de zee bereikt. Het plan is om via een buis in
grachten, rivieren en kanalen luchtbellen omhoog te pompen. Zo ontstaat een
scherm van luchtbellen. Schepen kunnen gewoon door de bellen varen. Maar
het bellenscherm houdt plastic tegen. Het scherm wordt schuin geplaatst.
Daardoor drijft het plastic vanzelf naar de oever en kun je het makkelijk
verzamelen.
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 Greenpeace
Een organisatie dat actie voert voor een schonere zee. Zo willen ze dat er
statiegeld komt op flesjes frisdrank. Dan gooien mensen die niet meer weg.
Ook willen ze dat flessen vaker dan één keer worden gebruikt. En dat er
andere verpakkingen komen in plaats van plastic.
Uiteraard zijn er nog enkele andere organisaties, zoals ‘Stichting De Noordzee’ en
zelfs de regering.
Duiken in een zee vol plastic

De video geeft een realistisch beeld weer van het plastic in de oceaan. Schokkerend!
Na de uitvoering
Als de PowerPointpresentatie is afgelopen, vraag je als leerkracht of de leerlingen
enkele vragen hebben en/of er iets onduidelijk is. Vervolgens neemt de
leerkracht het potje plastic terug in bezit, indien deze nog niet door de laatste
leerling vooraan is bezorgd.

5.3

Kahoot!

Voorbereiding
Je opent de bijgevoegde link
(https://create.kahoot.it/share/plastic-soup/2a6ae50b1011-4f25-abd937a6bf459d3d?fbclid=IwAR3koQk2BDDGGQbQ_U852lXYwN5DP5HGTUkFGpxYIuuRi7Xk87rXopJuiQ) en geeft volgend instructie aan je leerlingen:
“Neem uw smartphone bij de hand. Als je uw smartphone niet bij hebt, kijk je
mee met uw buur. Vervolgens surf je naar ‘Kahoot.it’. Type de game pin in, dat
op het bord staat. Vervolgens kies je een naam en wacht je even tot iedereen
klaar is.” Je wandelt als leerkracht rond in de klas en kijkt of het bij iedereen
lukt. Vervolgens leg je het principe van ‘Kahoot!’ uit aan je leerlingen: “Jullie
krijgen zo dadelijk een vraag te zien voor enkele seconden. Nadien verschijnen
de mogelijke antwoorden op het bord. Doe er notitie op dat de vraag nog steeds
weergegeven staat op het bord, vanboven. Aan de hand van de overeenkomstige
kleur op je smartphone, druk je op het antwoord dat jij denkt.” Als leerkracht
vermeld je er eveneens bij dat de score wordt verdeeld op basis van het
antwoord dat je als leerling ingeeft en de snelheid van indiening.
Tijdens de uitvoering
Wanneer iedereen in het spel zit, start de leerkracht de quiz. Je leest de vraag
voor. Wanneer elke leerling een antwoord heeft ingediend, of wanneer de tijd
verstreken is, kies je een leerling uit de klas. Deze student moet zijn/haar
antwoord vertegenwoordigen. Je speelt als leraar hierop in en bevestigt het
juiste antwoord. Deze manier pas je toe op elke vraag.
Na de uitvoering
Aan het einde van de laatste quizvraag, vraag je welke leerling gewonnen heeft.
Je feliciteert deze persoon en vermeldt dat de leerlingen hun smartphone terug
moeten wegsteken. Aangezien de quiz het laatste onderdeel van de les was,
overloop je nog snel even wat er de volgende les op de planning staat.
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5.4

De wereld van OZ, iets verkeerd gegeten

Voorbereiding
Alvorens de leerkracht het fragment afspeelt, vermeldt hij/zij dat de leerlingen
moeten opletten naar de voorwerpen plastic die in de video te zien zijn.
Tijdens de uitvoering
Je speelt de tekenfilm De Wereld van OZ, iets verkeerd gegeten af. Na het
afspelen van de video vraagt de leerkracht aan de leerlingen wie welke
voorwerpen heeft gezien. De leerkracht laat de leerlingen aan het woord en geeft
zelf nog enkele voorbeelden. Vervolgens vraagt de leerkracht wie er ‘plankton’
kent, en geeft over dit organisme meer uitleg. Je zegt tegen de leerlingen dat ze
de opdrachten op pagina 12 van de leerlingenbundel moeten oplossen aan de
hand van de uitleg van de leraar.
Tekst ‘plankton’
Planton is hét basisvoedsel in zee. Van al het leven in zee neemt plankton een
heel bijzondere plaats in. Plankton (Grieks voor ‘drijver’) is de verzamelnaam
van alle planten en dieren die passief in de waterkolom meedrijven,
respectievelijk het fytoplankton (planktonplantjes) en zoöplankton
(planktondiertjes) genoemd. Sommige planktongroepen zoals diatomeeën en
copepoden blijven heel hun leven lang deel uitmaken van het plankton. Andere,
waaronder nogal wat grotere organismen als vissen en krabben, doorlopen de
planktonfase enkel tijdens de eerste stadia van hun levensgeschiedenis.
Plankton is niet per se onbeweeglijk, deze kleine wezens zijn alleen
niet in staat om noemenswaardig tegen de stroom in te zwemmen.
Vaak kunnen ze wel korte snelle bewegingen maken om bv.
snel weg te schieten om aan predatoren te ontkomen. Wanneer
vissen in scholen jagen, heeft het wegspringend zoöplankton
geen schijn van kans. Vroeg of laat belandt het in de maag van
een jachtpartner.
De grootste migratie ter wereld speelt zich dagelijks af onder het zoöplankton.
Overdag zakken vele soorten een paar honderd meter af tot in de diepte van de
oceanen. Daar is het donker en kunnen roofdieren hen moeilijk zien. ’s Nachts
migreren ze terug naar de oppervlakte om rustig op fytoplankton te grazen. De
migratie vindt echter alleen plaats als er predatoren in de buurt zijn. Waarom
anders energie verspillen?
Heel wat factoren bepalen het voorkomen van fytoplankton. Voor het
fytoplankton is het van levensbelang dicht bij het wateroppervlak te blijven waar
zonlicht doordringt zodat ze aan fotosynthese kunnen doen. Met behulp van dit
zonlicht, koolstofdioxide (CO2), water, nutriënten (zoals stikstof (N), fosfor (P),
en kiezelzuur (Si)) en het pigment chlorofyl vormen ze de nodige suikers om hun
lichaam op te bouwen. Er komt daarbij ook zuurstof vrij, waarvoor dank.
Fytoplankton kan dus moeilijk overleven beneden een zekere diepte. Daaronder
verbruiken ze meer energie dan de fotosynthese oplevert en verhongeren ze na
een tijdje. In regio’s met een diepe menging van de waterkolom, waar het
fytoplankton onvoldoende tijd heeft om aan de oppervlakte door te brengen, kan
amper fytoplankton leven.
15

Na de uitvoering
Je overloopt samen met de leerlingen de correcte antwoorden. De leerkracht
kiest één voor één een leerling uit de klas dat zijn antwoord mag delen met de
klasgroep. Je verbetert deze indien nodig en geeft extra uitleg wanneer de
leerlingen iets niet begrijpen.
Vervolledig onderstaande tekst door middel van de uitleg van de
leerkracht.
De naam Plankton is afkomstig vanuit het Grieks en betekent drijver.
Plankton is de verzamelnaam van alle planten en dieren die passief in de
waterkolom meedrijven, respectievelijk het fytoplankton
(planktonplantjes) en zoöplankton (planktondiertjes) genoemd.
Sommige planktongroepen blijven hun hele leven lang plankton. Terwijl anderen
slechts enkel de planktonfase doorlopen in hun leven. Die laatste zijn grotere
organismen als vissen en krabben.
Omcirkel het juiste antwoord.
Plankton kan wel/niet tegen de stroom in zwemmen. Ze kunnen
langdurige trage/korte snelle bewegingen maken. Fytoplankton moet aan het
wateroppervlakte/diep in de zee blijven, zodat ze kunnen groeien.
Verklaar volgende uitspraken.

4. Overdag gaat het zoöplankton tot een paar honderd meter de diepte in.
5. Plantonplantjes kunnen moeilijk overleven beneden een zekere diepte.
1. In de diepte van de oceaan is het donker en kunnen roofdieren hen moeilijk
zien. Ze doen dit dus voor bescherming, zodat ze niet in de maag van een
roofdier terecht komen.
2. Daaronder verbruiken ze meer energie dan de fotosynthese oplevert en
verhongeren ze na een tijdje. Aldus blijven planktonplantjes aan het
wateroppervlakte, waar zij zonlicht krijgen en aan fotosynthese kunnen doen
(zorgt voor de groei).
Als laatste vraag je nogmaals of de leerlingen het organisme plankton begrijpen
en/of ze vragen hebben.
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5.5

Opruimactie speelplaats

Voorbereiding
Je zorgt voor enkele vuilniszakken en een doos plastic handschoenen (latex).

Tijdens de uitvoering
Je verwijst terug naar de PowerPointpresentatie waarbij je zei dat de wind ervoor
kan zorgen dat plasticverpakking in een sloot of rivier terecht kan komen.
Daaropvolgend het plastic in de zee of oceaan komt te liggen. Om te voorkomen
dat plastic in de zee belandt, geef je de leerlingen de opdracht om de speelplaats
op te kuisen. Je geeft elke leerling één paar handschoenen en per twee een
vuilniszak, afhankelijk van de hoeveelheid materiaal dat je had voorzien. Bij deze
opdracht begeleidt de leerkracht de leerlingen bij het opruimen van afval op de
speelplaats. Het afval mag niet in de vuilbak op de speelplaats gestoken worden!
Na de uitvoering
Nadat de leerlingen de speelplaats hebben opgekuist en terug op hun plaats
zitten in de klas, overloop je welke voorwerpen de leerlingen hebben opgeraapt
en uit welk materiaal het bestaat.
Met eigen ogen bekeken
Ook de makers van dit lessenpakket hebben een tandje bijgedragen aan de
plasticvervuiling door op het strand zelf afval op te ruimen. Net als de ‘Proper
Strand Lopers’ hebben zij plasticafval opgeruimd op het strand aan de Belgische
kust. Zo vonden zij in Oostende tal van plastic linten en visnetten, maar ook
petflessen en kleiner plasticafval.
Wat zijn de Proper Strand Lopers? Proper Strand Lopers is een burgerinitiatief die
mensen tracht bewust te maken van de zwerfvuilproblematiek in onze omgeving.
Ze zijn een netwerk van vrijwilligers en sympathisanten die op sociale media
actief zijn en die op verschillende locaties aan de Belgische kust, Zeeland en
binnenland, zich inzetten om zwerfvuil uit de omgeving te verwijderen.
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5.6

Conceptcartoon

Voorbereiding
Je opent het bijgevoegd bestand van de conceptcartoon (bijlage 5).
Tijdens de uitvoering
Wanneer je de cartoon aan je leerlingen laat zien vraag je aan hen welke stelling
er juist is. De leerling die werd uitgekozen door de leerkracht moet zijn of haar
antwoord vertegenwoordigen.
Eveneens geeft de leerkracht aan de leerlingen de opdracht om zelf in groepjes
van twee tot drie leerlingen een conceptcartoon te ontwerpen. De leerlingen
mogen de groepjes zelf bepalen en worden meteen ter sprake aan de leerkracht
vermeld. Met behulp van de criteria omtrent het maken van een conceptcartoon,
die de leerlingen terugvinden in hun bundel, kunnen zij een eigen cartoon
maken. Het evaluatie-instrument is eveneens bijgevoegd in de leerlingen bundel
en staat ook hier onderaan. De leerkracht licht toe dat deze opdracht voor 15%
van de punten meetelt.
Na de uitvoering
Na de uitleg van de taakomschrijving, zorg je ervoor dat de leerlingen hun keuze
van partner(s) mondeling hebben verkondigd aan jou. Plan samen met jou
leerlingen een afgesproken deadline in. Bij indiening haal je ook de bundel zelf
op. Je hebt immers het peerassessment van de leerlingen nodig voor de
beoordeling van de conceptcartoon. Op de volgende pagina vind je de fiche weer
waarop je de conceptcartoon kan evalueren.
Criteria
De criteria voor een goede conceptcartoon zijn:








Het onderwerp gaat over alledaagse verschijnselen of situaties.
Er zijn verschillende alternatieve verklaringen.
Elke verklaring heeft dezelfde status, is waarschijnlijk.
Elke verklaring is geloofwaardig.
Elke verklaring omvat een vaak voorkomend pre-(mis)concept.
Er is eventueel een lege tekstballon voor een eigen verklaring.

18

Evaluatie-instrument

Evaluatie conceptcartoon
ZO

O

/6
V

UV

Voldoet de conceptcartoon aan de criteria?
0.5

1

1.5

2

Slechts één of
Er zijn meerdere
Eén of twee
Alle gevraagde
twee criteria
criteria niet
criteria vervullen
criteria voldoen.
voldoen.
beantwoord.
niet.
Heeft de conceptcartoon betrekking tot het onderwerp
(zwerfvuilproblematiek)?
0.5

1

1.5

2

De
conceptcartoon
past niet binnen
het onderwerp.

Het onderwerp
van de cartoon is
in samenhang
met zwerfvuil.

De
conceptcartoon
heeft een direct
verband met
plasticafval.

Het onderwerp is
toegepast op de
zee/oceanen.

Bevat de cartoon spel- of taalfouten?
Er zijn meerdere
grote en/of kleine
spel- of taalfouten
gemaakt.

Er is één grote of
er zijn meerdere
kleine spel- of
taalfout(en)
gemaakt.

Er is één klein
spel- of taalfout
gemaakt.

Er zijn geen spelof taalfouten
gemaakt.

Met:

-

ZO: zeer onvoldoende
O: onvoldoende
V: voldoende
UV: uiterst voldoende

Peer- en self-assessment

/2

Beoordeel je partner en jezelf op jullie bijdrage aan de taak. Vul onderstaande
tabel in, geef je partner en jezelf per onderdeel één van de volgende scores:
2 - Meer dan de rest van de groep.
1 - Evenveel als de rest van de groep.
0 - Minder dan de rest van de groep.
Namen groep:

Aanbrengen
van juiste
inhouden.

Opgenomen
taken goed
uitgevoerd.

Bijdragen tot
een positieve
samenwerking.
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5.7

The Ocean Cleanup

Voorbereiding
De leerkracht heeft op voorhand een computerlokaal ter beschikking gesteld, of
heeft de leerlingen eraan herinnerd hun eigen laptop mee te nemen. Eveneens
heb je de leerlingen op voorhand verwittigd dat zij een hoofdtelefoon of muziek
oortjes met zich mee moeten hebben.
Tijdens de uitvoering
Je verwijst de leerlingen door naar paragraaf 3.1 (bijlage 6) in de bundel die ze
in bezit hebben. Wanneer de leerlingen zich hebben aangemeld, zeg je dat ze de
link moeten openen. Je zegt dat zij de Nederlandstalige ondertitels moeten
aanzetten en dat ze bij het afspelen van de video hun hoofdtelefoon/oortjes
moeten gebruiken. Tijdens dat de leerlingen de quiz die bij het videofragment
behoort aan het maken zijn, wandel je rond in de klas. Je geeft de leerlingen
instructie indien ze iets niet begrijpen of kunnen voltooien.
Na de uitvoering
Nadat elke leerling klaar is overloop je klassikaal de juiste antwoorden. Hierbij
laat je telkens een leerling aan het woord om het antwoord met de klasgroep te
delen. Je verbetert het antwoord indien iets niet juist is. Dit doe je door zelf de
quiz te openen met de link en tot gevolg 3 seconden op het vuilbakje te klikken.
Vervolgens vraagt het online platform om een wachtwoord in te voeren. Het
wachtwoord van de correctiesleutel van deze quiz is: Plasticafval
(https://www.bookwidgets.com/play/6HSLJ4?teacher_id=6065646556151808)
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5.8

Artikel: Plasticsoep

Voorbereiding
Aangezien dit gedeelte van de les in dezelfde les wordt gedaan als paragraaf 5.7,
heb je de leerlingen op voorhand verwittigd een eigen laptop mee te brengen of
heb je een computerlokaal gehuurd.
Tijdens de uitvoering
Je verwijst de leerlingen door naar paragraaf 3.2 in de bundel die ze in bezit
hebben. Wanneer de leerlingen zich hebben aangemeld op de computer, zeg je
dat ze de link alvast mogen openen. De leerkracht zegt dat de leerlingen de tekst
op pagina 16 t.e.m. 18 in hun bundel mogen lezen. De leestekst vind je in deze
handleiding terug in bijlage 7. Hierbij zorg je ervoor dat de leerlingen de
leestekst individueel en in stilte lezen. Wanneer de leerlingen tot gevolg de
online quiz aan het maken zijn, wandel je rond in de klas. Je geeft de leerlingen
instructie en hulp waarbij nodig.
Na de uitvoering
Nadat elke leerling klaar is overloop je klassikaal de juiste antwoorden. Hierbij
laat je telkens een leerling aan het woord om het antwoord met de klasgroep te
delen. Je verbetert het antwoord indien iets niet juist is. Dit doe je door zelf de
quiz te openen met de link en tot gevolg 3 seconden op het vuilbakje te klikken.
Vervolgens vraagt het online platform om een wachtwoord in te voeren. Het
wachtwoord van de correctiesleutel van deze quiz is: Plasticsoep
(https://www.bookwidgets.com/play/8HSKVQ?teacher_id=6065646556151808)
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6. Wat moet ik doen als ik sneller klaar ben met lesgeven?
Wanneer je sneller klaar bent met een lesonderdeel, zorg je ervoor dat je de
buffer opdracht (bijlage 8) hebt afgedrukt. Dit is een test dat de leerlingen zelf
moeten invullen en achteraf hun score kunnen raadplegen. Je deelt aan elke
leerling één exemplaar uit. Nadat de leerlingen klaar zijn met de test, vraag je
aan hen hoeveel ze hebben gescoord.
Tip: Best vermeld je eerst nog even dat ze de test zo waarheidsgetrouw mogelijk
moeten invullen.

7. Wat met de uiteindelijke toets?
De summatieve toets zal gedurende 40 minuten in beslag nemen. Deze toets
weegt mee voor 75% van de punten. De toets kan je terugvinden in bijlage 9.
De toets krijg je immers ook als apart document bij het lessenpakket mee.
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8. Waar vind ik de bijlagen terug?
Zoals je vast hebt gemerkt zijn er heel wat verwijzingen naar bijlagen in deze
handleiding gebruikt. In dit hoofdstuk van de handleiding vindt je alle bijlagen in
terug. Deze zijn cronologisch opgesomd, volgens het gebruik in de lessen.
Bijlage 1
Het extra dossier ‘Wat een soep!’ komt uit de strip Suske en Wiske: Lambik
plastiek dat zich achteraan het stripverhaal bevindt.
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Bijlage 2
Dit takenblad is gebaseerd op het plasticsoep dossier (bijlage 1).
Naam:
Klas:
Nummer:
Datum
Vak: Natuurwetenschappen
Taak: Suske en Wiske
Vooraleer je aan deze taak begint, bekijk je het filmpje via onderstaande
link en lees je het extra dossier ‘plasticsoep’, dat zich achteraan de strip
bevindt.
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/03/13/suske-en-wiske-trekkenten-strijde-tegen-plastic-in-de-zee/
Vul volgende vragen in.

1. Wat is de titel van de strip? Waarom zou de schrijver voor deze titel
kiezen?
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
2. Waarom gebruikt Suske een drinkfles en geen plastiek flesjes?
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
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3. Wat zou het nadeel zijn van plastiek rietjes?
En het voordeel van Maïs rietjes?
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
4. Hoeveel ton plastic én afval ligt er naar schatting in de Stille
Oceaan?
___________________________________________________________

5. Waarom is plastic de grote boosdoener? Welke vervelende
eigenschap heeft plastic?

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
6. Hoeveel zeezoogdieren sterven er jaarlijks door de plasticsoep?
Hoeveel hiervan zijn zeevogels?
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

31

7. Op welke 4 vlakken is plastic afval een stoorzender?
______________________________________________________
______________________________________________________
8. Wat is de top 10 plastic artikelen die men vindt aan de kust?
1) ___________________________________________________
2) ___________________________________________________
3) ___________________________________________________
4) ___________________________________________________
5) ___________________________________________________
6) ___________________________________________________
7) ___________________________________________________
8) ___________________________________________________
9) ___________________________________________________
10) _________________________________________________
9. Wat is de 4R-Strategie?
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
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______________________________________________________
______________________________________________________
10.
Leg in eigen woorden het project ‘The Ocean Cleanup’ van
Boyan Slat uit.
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
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Bijlage 3
Onderaan is de correctiesleutel van de openboek taak weergegeven.
Naam:
Klas:
Nummer:
Datum
Vak: Natuurwetenschappen
Taak: Suske en Wiske
Vooraleer je aan deze taak begint, bekijk je het filmpje via onderstaande
link en lees je het extra dossier ‘plasticsoep’, dat zich achteraan de strip
bevindt.
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/03/13/suske-en-wiske-trekkenten-strijde-tegen-plastic-in-de-zee/
Vul volgende vragen in.

1. Wat is de titel van de strip? Waarom zou de schrijver voor deze titel
kiezen?
Suske en Wiske: Lambik plastiek; omdat Lambik plastiek mooi klinkt
en Lambik een personage uit de stripreeks is. Ook gaat de strip over
de problemen van plastiek.
2. Waarom gebruikt Suske een drinkfles en geen plastiek flesjes?
Omdat je een drinkfles altijd kan hergebruiken en plastiek flesjes
smijt je na hun gebruik altijd weg.
3. Wat zou het nadeel zijn van plastiek rietjes?
En het voordeel van Maïs rietjes?
Plastiek rietjes vergaan niet en komen vaak niet in de vuilbak
terecht maar op straat of in de oceanen.
Mais rietjes vergaan en kan je ook opeten.
4. Hoeveel ton plastic én afval ligt er naar schatting in de Stille
Oceaan?
500 miljoen ton.
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5. Waarom is plastic de grote boosdoener? Welke vervelende
eigenschap heeft plastic?
Omdat plastic amper wordt afgebroken door de natuur. Dus als je
plastic weggooit; blijf het rondslingeren, drijft het in het water of
zinkt het naar de zeebodem.
6. Hoeveel zeezoogdieren sterven er jaarlijks door de plasticsoep?
Hoeveel hiervan zijn zeevogels?
Er sterven jaarlijks 136 000 zeezoogdieren door verstikking en het
slikken van plastic. Ook zorgt plastic afval voor de dood van meer
dan een miljoen zeevogels per jaar.
7. Op welke 4 vlakken is plastic afval een stoorzender?
Zeeleven, Gezondheid van de mans, Economie & Klimaat.
8. Wat is de top 10 plastic artikelen die men vindt aan de kust?
1.

Flessen, doppen en deksels

2.

Sigarettenpeuken

3.

Wattenstaafjes

4.

Chipszakjes/snoepverpakking

5.

Sanitair afval (maandverband, tampons, etc.)

6.

Plastic zakken

7.

Bestek, rietjes en roerstaafjes

8.

Drinkbekers en deksels van drinkbekers

9.

Ballonnen en ballonstokjes

10.

Voedselverpakkingen inclusief fastfoodverpakking
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9. Wat is de 4R-Strategie?
Refuse (weiger)
Reduce (verminder)
Re-use (Hergberuik)
Recycle (recycleer)
10.
Leg in eigen woorden het project ‘The Ocean Cleanup’ van
Boyan Slat uit.
Open vraag. Wat er zeker moet instaan:
▪

Werking

▪

Motivatie van Boyan Slat

▪

Ontwerp

▪

…
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Bijlage 4
De slides van de PowerPoint zijn hieronder terug te vinden.
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Bijlage 5
De conceptcartoon is hieronder weergegeven en is alsook als apart bestand
bijgevoegd met het lessenpakket.

R. Smets & S. Van den Bergh
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Bijlage 6
Het YouTube filmpje over The Ocean Cleanup, waarbij de technische kant op een
animatische voorstelling van het project wordt vertoond. De leerlingen dienen
het videofragment aandachtig te bekijken alvorens zij de quiz maken.
https://www.youtube.com/watch?v=O1EAeNdTFHU&fbclid=IwAR1Vje7NnwGFNv
eGpPJHRTkZG9_UD_SmTZy8jX6awURcR_8fcV3XwyP2yYY
Bijlage 7
De leestekst die de leerlingen moeten lezen alvorens zij van start gaan met de
online quiz.

Plastic soep - de ins & outs van een jong
milieuprobleem

Jaarlijks komen er miljoenen tonnen plastic afval in zee terecht. Zeestromen
brengen dat bijeen in vijf gyren. Omvang, oorzaken, gevolgen en oplossingen
voor een milieuprobleem dat nog niet echt op de agenda staat.
In 1997 nam kapitein en zeebioloog Charles Moore met zijn catamaran Alguita
deel aan de Trans-Pacific-zeilwedstrijd tussen Long Beach in Californië en
Honolulu op Hawaii. Net als de andere schippers voer hij om de North Pacific
Gyre heen. Een gyre is een gebied in de oceaan waar zeestromen, aangedreven
door constante (passaat)winden en de rotatie van de aarde bij elkaar komen op
een soort rotonde. Er bestaan vijf gyren, twee in de Grote Oceaan, twee in de
Atlantische Oceaan en een in de Indische Oceaan. Op het noordelijk halfrond
draaien ze met de klok mee, op het zuidelijk halfrond ertegenin. Middenin is het
rustig en windstil, aan de randen niet. Daarom kiezen zeilers niet voor de kortere
route door de gyre, maar voor de langere en snellere route erlangs.
Om zijn derde plaats te vieren koos Moore op de terugweg voor de rustige en
korte route door de gyre, die zeilers mijden en ook vissers omdat er weinig te
vangen valt. Bij gebrek aan wind moest Moore zijn dieselmotoren gebruiken. ‘In
de week die het duurde om er doorheen te varen,’ vertelde hij later, ‘zag ik elke
dag, zover als mijn ogen reikten plastic drijven: flessen, doppen, plastic zakken
en heel veel kleine stukjes plastic. Het klinkt ongelofelijk, maar ik heb geen
schoon stuk oceaan gezien.’ Moore verbaasde zich erover dat juist op deze plaats
op aarde, waar je bijna niet verder van enige vorm van menselijke beschaving
verwijderd kunt zijn, de invloed van de mens nog zo sterk aanwezig is.
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Drijvende vuilnisbelt
Moore nam na zijn reis contact op met oceanograaf Curtis Ebbesmeyer, een
expert in drijvend afval. Die noemde het gebied de Eastern Garbage Patch. Aan
de Aziatische kant van de Stille Oceaan ligt de Western Garbage Patch. Samen
worden ze de Great Pacific Garbage Patch of de Pacific Trash Vortex genoemd:
om hun as draaiende, drijvende vuilnisbelten. Ze bestaan grotendeels uit plastic,
want dat breekt niet af. Charles Moore werd door deze ervaring milieuactivist. Hij
ging met zijn schip terug voor metingen, schreef er het boek Plastic Ocean over
en trekt sindsdien de wereld rond om te strijden tegen de vervuiling van de
wereldzeeën door plastic afval.
Dat er waarschijnlijk drijvende vuilnisbelten zouden bestaan, hadden
wetenschappers van de Amerikaanse National Ocean and Atmospheric
Administration (NOAA) in 1988 al beweerd. In Alaska hadden zij extreem hoge
concentraties drijvend plastic gemeten op plaatsen waar zeestromen bij elkaar
komen. Moore bewees als eerste het daadwerkelijke bestaan ervan. Zijn
ontdekking werd in de media al snel opgeblazen als een eiland van plastic in de
oceaan, een drijvende vuilnisbelt. Dit beeld is niet juist. In plaats van een
opeenhoping van grote stukken plastic is er eerder sprake van een soort plastic
soep: een groot wateroppervlak met hoge concentraties plastic schilfers
(microplastics), met hier en daar wat grotere stukken.

De vijf gyren. Op het noordelijk halfrond draaien ze met de klok mee, op het zuidelijk halfrond
ertegenin.
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Oorzaken
Volgens het UN Environment Programme (UNEP) komt 80 procent van het plastic
afval in de oceaan van activiteiten op het land. De hoofdoorzaak is het afval dat
via riolen en rivieren uit stedelijke gebieden meegevoerd wordt. Daarnaast
dumpen toeristen (plastic) afval op het strand. De overige 20 procent van het
afval komt van activiteiten op zee. Het overgrote deel is afkomstig uit de visserij,
waarbij plastic afval, visnetten en vislijnen per ongeluk of opzettelijk in de zee
gedumpt worden. Vervolgens voeren de zeestromen het plastic langzaam naar
de gyres. Onderweg valt het plastic door fotodegradatie uit elkaar in steeds
kleinere stukken. Omdat het plastic al een lange weg heeft afgelegd, bevinden
zich in de gyres vooral kleinere fragmenten. Volgens recente studies komt er
jaarlijks zo’n 8 miljoen ton plastic van het land in zee terecht en drijft er in de
gyren 6600 tot 268.000 ton rond. Op mysterieuze wijze verdwijnt er dus veel
plastic, want de hoeveelheid die er jaarlijks bijkomt, is veel malen groter dan de
waargenomen hoeveelheid die er ronddrijft. Men is naarstig op zoek naar de
missing link.
Gevolgen
De plasticsoep vormt een groot probleem voor zeedieren. Grotere dieren als
vogels, schildpadden en vissen zien het plastic aan voor voedsel. Zij eten het op
en sterven daarna door verstikking of verhongering omdat hun maag verstopt
raakt.

Deze zeeschildpad raakte ooit verstrikt in een plastic ring om bierblikjes bij elkaar te houden. Het
schild beschermde haar lijf, maar een aantal organen werken niet naar behoren.

Bron:
Donkers, H., & Horijon, T. (2015, September 1). Plastic soep - de ins & outs van
een jong milieuprobleem. Geraadpleegd op 23 mei 2019, van
https://geografie.nl/artikel/plastic-soep-de-ins-outs-van-een-jongmilieuprobleem
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Bijlage 8
Naam:
School:
Klas:
Nummer:
Vak: Natuurwetenschappen
Test: Wat voor Plastic Held ben jij?

Wat voor Plastic Held ben jij?
Raap jij elk snippertje op?
Gooi jij al je afval in de vuilbak?
Met andere woorden, welke plastic held ben jij? Doe de test!

1. Je krijgt een zakje snoep op een feestje dat je onderweg naar huis
leeg eet. Het zakje…
a. … Bewaar ik. Dat hoort thuis in de aparte vuilbak voor plastic!
b. … Gooi ik onderweg in een vuilbak. Opgeruimd staat netjes.
c. … Laat ik op de grond vallen.
2. Vakantie! Tijd voor een lekkere strandwandeling! Onderweg…
a. … Raap ik al het zwerfafval op dat ik tegenkom.
b. … Besef ik hoeveel afval er tussen het zand ligt. Hier en daar
smijt ik iets in de vuilbak.
c. … Laat ik mijn eigen afval op de grond vallen, dit waait wel
weg.
3. Je hebt een huis vol vrienden. Wat geef je te drinken?
a. Een glas limonade.
b. Een kartonnen beker van limonade.
c. Een plastic beker limonade.
4. Je moeder vraagt of je de boodschappen wilt doen.
a. Ik grijp meteen een stoffenboodschappentas.
b. Ik gebruik een stevige plastic tas.
c. Ik vergeet een tas mee te nemen en koop wel een plastic
zakje aan de kassa.
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5. Feest! Jouw school bestaat 40 jaar, de directeur wil het vieren door
ballonen op te laten.
a. Mooi niet! Daar ga ik actie tegen voeren, weet hij niet dat al
die ballonen slecht zijn voor het milieu?
b. Leuk! De ballonen die na afloop op de speelplaats liggen ruim
ik op.
c. Ik bind extra veel touwtje aan mijn ballon. Lekker mooi!
6. Hoe lunch jij op school?
a. Met boterhammen en vers fruit, die neem ik mee in een
brooddoos.
b. Met boterhammen in een brooddoos en als dessert nog een
pakje koekjes.
c. Met een broodje van de lunchbar in een plastic zakje.
7. Jullie mogen op school een project verzinnen, wat kies je?
a. De buurt opruimen! Allemaal met prikkers en zakken de straat
op.
b. Een spreukbeurt geven over de plasticsoep aan de leerlingen
van de lagere school.
c. We delen plastic zakjes uit met piepschuim op de speelplaats.
Hiermee kunnen we sneeuw namaken! Tof!
8. Op schoolreis wil je je leeg pakje drinken weg gooien, maar de
vuilbak is vol. Wat doe je?
a. Ik zoek een andere vuilbak die wel leeg is.
b. Ik prop het erbij en loop snel weg.
c. Dan gooi ik het wel op de grond, pech.
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Uitslag:
Meestal A: De actie held!
Hallo! We hebben hier te maken met een echte actieheld! Wat ben jij goed! Als
actieheld weet je alles over de plasticsoep. En dat niet alleen, je voert ook nog
eens actie! Je ruimt de vieze troep op en zorgt dat je zo min mogelijk plastic
gebruikt. Blijf het goede voorbeeld geven. Wedden dat steeds meer mensen met
jou mee gaan doen?
Meestal B: De alle-beetjes-helpen helper.
Lekker bezig hoor, helper! Jou zullen ze geen troep op straat zien gooien. Je
vindt het vreselijk dat die plasticsoep bestaat. Als iedereen zou doen wat jij doet,
zou er al veel veranderen. Nog een tip: Kijk eens of je nog minder plastic kunt
gebruiken. Want wat je niet gebruikt, hoef je ook niet op te ruimen!
Meestal C: De sloddervos…
Dag lieve sloddervos. Misschien vraag je je af ‘Wat is er mis met één zakje op
straat?’. Nou eigenlijk best veel. Er bestaan heel veel sloddervossen en die laten
allemaal wel wat afval achter. Alles bij elkaar krijg je dan veel afval dat rond
slingert.
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Bijlage 9
Naam:

Klas:

Datum:

Nummer:

Titel: Plasticsoep
Vakleerkracht: …

Resultaat:
Vink aan VOOR de toets

Ik heb…

0 niet geleerd
0 minder dan 30 minuten
geleerd

………

/25

0 tussen 30 en 60 minuten
geleerd
0 meer dan 60 minuten geleerd

1. Wat is de top 10 plastic artikelen die men vindt aan de kust?

/5

1) ……………………………………………………………………………………..
2) ……………………………………………………………………………………..
3) ……………………………………………………………………………………..
4) ……………………………………………………………………………………..
5) ……………………………………………………………………………………..
6) ……………………………………………………………………………………..
7) ……………………………………………………………………………………..
8) ……………………………………………………………………………………..
9) ……………………………………………………………………………………..
10) ……………………………………………………………………………………..
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2. Leg in eigen woorden uit:

/6

a. Plasticsoep
b. Gyre
c. Microplastics

…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………

50

3. Welke organisatie(s) zou jij steunen om het plastic tegen te gaan?
(motiveer je keuze)

/2

The Ocean Cleanup, WWF, Plastic Soup Foundation, The great Bubble
Barrier, Greenpeace
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Hoeveel procent plastic van in de oceanen is afkomstig vanuit het
plattenland? Hoeveel procent plastic komt van de visserij?

/2

…………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Leg kort de werking van The Ocean Cleanup uit. Maak een schets.

/3

…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
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6. Benoem de 5 Gyren en zet de juiste letter op de map.

/7

a. …………………………………………………………………………….
b. …………………………………………………………………………….
c. …………………………………………………………………………….
d. …………………………………………………………………………….
e. …………………………………………………………………………….
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9. Is dit een actueel onderwerp?
In de media zien we dat plasticvervuiling een heel groot actueel thema is.
Voortdurend zie je krantenartikels verschijnen omtrent plastic. Hieronder vind je
heel wat krantenartikels terug. Enkele van deze hebben ons op ideeën gebracht
om er een opdracht rond te maken.
Krantenartikel 1

Suske en Wiske trekken ten strijde tegen
plastic in de zee
"Lambik Plastiek", het nieuwste album van Suske en Wiske, is voorgesteld bij
Sea Life in Blankenberge. In het album willen Suske en Wiske het plastic in zee
te lijf gaan: een erg actueel thema, dat ook bij jonge kinderen erg leeft, zo blijkt.
Bron:
Suske en Wiske trekken ten strijde tegen plastic in de zee. (2019, 13 maart).
Geraadpleegd op 4 mei 2019, van
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/03/13/suske-en-wiske-trekken-ten-strijdetegen-plastic-in-dezee/?fbclid=IwAR2CgOMUZaC8kCFJ41vI9unXE8MVz1Gu3yiqO2PjZlob8q7LK7pJYv
WUK5k

Krantenartikel 2

“Lambik Plastiek”: Suske en Wiske ruimen
de zee op
In een nieuw album binden Suske en Wiske de strijd aan met de plasticvervuiling
van de oceanen. De lancering in maart gaat gepaard met een echte opruimactie
van het strand.
Op het strand is een walvis aangespoeld met zwerfafval in de buik. Lambik en
professor Barabas zoeken een oplossing voor de plasticsoep in zee. Maar dat is
tegen de zin van plasticfabrikante Polly Ettileen. Ze kaapt de uitvinding van
Barabas en is van plan om de wereld nog verder te "ver-plastieken". Suske en
Wiske proberen haar snode plannen te dwarsbomen.
Ziedaar de korte inhoud van "Lambik Plastiek", het Suske en Wiske-album
nummer 347. Bij de strip hoort ook een bijlage met uitleg over de
plasticvervuiling in de wereldzeeën en een portret van Boyan Slat, de jonge
Nederlander die een installatie bedacht om het plastic te “vangen”, “The ocean
cleanup”. Onlangs kreeg zijn project wel een terugslag, omdat de plasticvanger
moest worden hersteld.
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“Gebruik je winkelzak meerdere keren”
"We vonden het belangrijk om rond dit thema iets te doen. Het is een typisch
Suske-en-Wiskethema, zonder belerend te zijn. Een positieve boodschap
verwerken doen we wel vaker," zegt Peter Van Gucht, die het scenarioteam
van Studio Vandersteen leidt.
Wie het nieuwe album leest, kan ook zelf iets doen: "Het is de bedoeling dat je
nadenkt over hoe je plastic gebruikt, bijvoorbeeld dat je je plastic zak
hergebruikt als je naar de winkel gaat. We kunnen in ons eentje de wereld niet
verbeteren, maar het is wel een stapje."
Het nieuwe Suske en Wiske-album “Lambik Plastiek” verschijnt op 13 maart;
tegelijk organiseert zeedierentuin Sea Life een grote opruimactie op de stranden
van Blankenberge en Scheveningen.
Bron:
Bonneure, K. (2019, 22 januari). “Lambik Plastiek”: Suske en Wiske ruimen de
zee op. Geraadpleegd op 4 mei 2019, van
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/01/22/_lambiek-plastiek-suske-en-wiskeruimen-de-zee-op/

Krantenartikel 3

Suske en Wiske gaan plastic vissen
SCHEVENINGEN - De gloednieuwe Suske en Wiske-strip Lambik Plastiek,
die vandaag is gelanceerd bij Sea Life Scheveningen, staat in het teken
van plastic soep in de oceanen. Het is voor het eerst dat er een
themanummer in de winkels ligt van het populaire stripduo.

„Dit verhaal leende zich goed voor een themanummer, maar we gaan dit niet
altijd doen. Het moet geen gimmick worden”, zegt Bert Van Roy van uitgeverij
De Standaard.
54

De uitgeverij heeft Sea Life Scheveningen en stichting The Ocean Clean Up
benaderd als partners. In Lambik Plastiek is een aparte bijlage verwerkt over
plastic soep.
Bron:
Verkaik, T. (2019, 13 maart). Suske en Wiske gaan plastic vissen. Geraadpleegd
op 4 mei 2019, van https://www.telegraaf.nl/nieuws/3285679/suske-en-wiskegaan-plastic-vissen?utm_source=google

Krantenartikel 4

SUSKE & WISKE HELPEN ZEE PROPER
MAKEN
In Sea Life Blankenberge is de allernieuwste strip 'Lambik Plastiek' van
Suske & Wiske voorgesteld. Kinderen hebben met de striphelden ook het
strand schoongemaakt.
De strip en het evenement moeten jongeren sensibiliseren over de grote
hoeveelheid plastic die ronddrijft op zee. In 'Lambik Plastiek' zoeken de
striphelden een oplossing om de vuilnisbelt op zee op te kuisen.

OOK IN NEDERLAND

Het project is een samenwerking met The Ocean Cleanup, de organisatie van de
Nederlandse uitvinder en plasticvechter Boyan Slat. Het evenement loopt ook in
het Nederlandse Scheveningen.
Bron:
Vercamer, D. (2019, 13 maart). Suske & Wiske helpen zee proper maken.
Geraadpleegd op 4 mei 2019, van https://www.focus-wtv.be/nieuws/suskewiske-helpen-zee-propermaken?fbclid=IwAR3evhz9x3eLQOnrQhSHPzOO6spxChhvT51JyZfCJHKtN1zEnvA6
QnTHXL8
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Krantenartikel 5

Dit Unesco-gebied is onbewoond, maar toch
is het bedolven onder het afval: flessen,
netten en slippers bedreigen bijzondere
dieren

Het onbewoonde atol Aldabra, in de Indische Oceaan, is sinds 1982
Unesco Werelderfgoed. Aldabra behoort tot de Seychellen en is het
derde grootste atol - een ring van eilandjes die gefundeerd zijn op
koraal - ter wereld. Aldabra heeft zijn eigen schildpaddensoort. Maar die
Seychellenreuzenschildpadden moeten tegenwoordig hun habitat delen
met een berg afval.
Aldabra is een bijzondere plek voor de Seychellenreuzenschildpadden, een soort
landschildpad. Het is hun enige natuurlijke habitat (ze komen op andere plekken
in de wereld ook voor, maar enkel omdat ze daar door de mens zijn uitgezet).
Aldabra heeft de grootste populatie reuzenschildpadden ter wereld: ze zijn
ongeveer met z’n 100.000 op het atol. Het zijn ook een van de grootste
landschildpadden. Enkelen onder hen zouden bovendien ouder zijn dan 200.
Natuurorganisaties willen deze bijzondere dieren dan ook beschermen. Het afval
van de ongeveer 2,5 miljard bewoners van de kusten langs de Indische Oceaan
wordt meegesleurd door de stroom en bereikt het Unesco-gebied. Van flessen tot
netten en slippers: het gaat om tonnen aangespoeld afval. “Het toont aan dat je
kilometers ver hiervandaan kan zijn, maar toch een invloed hebt op een plek
zoals deze”, zegt Jeremy Raguain van Aldabra Clean Up Project. De organisatie
zet zich in om het atol plasticvrij te maken.
De reuzenschildpadden kunnen zich door het afval moeilijk een weg banen. Ze
moeten opletten dat ze niet vastgeraken in, bijvoorbeeld, netten. Bovendien is
het ook gevaarlijk als de dieren het plastic opeten. Niet alleen de schildpadden
lopen gevaar, maar ook andere diersoorten hebben het moeilijk. In de video is te
zien hoe de bek van een vogel vastzit in een plastic flessendopje. Een van de
natuurbeschermers heeft de vogel uit de nood geholpen, anders zou het dier zijn
omgekomen.
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Medewerkers van het Aldabra Clean Up Project hebben al zo’n 20 ton afval
opgeruimd, maar het atol is nog niet proper. Enkele tonnen plastic liggen nog te
wachten om weggeruimd te worden.
Bron:
AP. (2019, 20 maart). Dit Unesco-gebied is onbewoond, maar toch is het
bedolven onder het afval: flessen, netten en slippers bedreigen bijzondere
dieren. Geraadpleegd op 4 mei 2019, van
https://myprivacy.persgroep.net/?siteKey=Uqxf9TXhjmaG4pbQ&callbackUrl=htt
ps%3a%2f%2fwww.hln.be%2fprivacywall%2faccept%3fredirectUri%3d%2fwetenschap-planeet%2fdieren%2fditunesco-gebied-is-onbewoond-maar-toch-is-het-bedolven-onder-het-afvalflessen-netten-en-slippers-bedreigen-bijzonderedieren%257Eae581c8e%2f%3ffbclid%253dIwAR3rGl_U0CbqmILljBnp8148R7bJA
xHONREwmRObP6XgB2bsfKzyZ5Xzhao

Krantenartikel 6
WIE VERPAKKINGEN EN SIGARETTENFILTERS PRODUCEERT, DRAAIT OP
VOOR OPRUIMINGSKOSTEN ZWERFVUIL

Europa voert strijd tegen plasticafval op
Producenten van plastic moeten meer recyclagemateriaal gebruiken. ‘Want de
afvalberg wordt wel kleiner, maar de recyclageberg wordt groter.’
90 procent van de plasticflessen
moet tegen 2025 selectief
ingezameld worden. In nieuwe
petflessen moet 35 procent
gerecycleerd materiaal zitten. En
de producenten van drank- en
voedingsverpakkingen,
sigarettenfilters en ballonnen
draaien op voor de
opruimingskosten van het
zwerfvuil waarin hun producten
belanden.
Die drie opmerkelijke maatregelen
staan in de nieuwe Europese richtlijn over plasticafval. De drie Europese
instellingen (Commissie, Parlement en Raad) bogen zich er gisteravond over.
Dat wie verpakkingen en sigarettenfilters produceert, voor de opruiming van
zwerfvuil opdraait, breidt de verantwoordelijkheid van producenten uit. Dat is
een wens van veel (lokale) politici en milieugroepen. ‘Dit zal de bedrijven ertoe
aanzetten na te denken over preventie en betere inzamelsystemen. Dat is
eerlijker dan de rekening door te schuiven naar de gemeenten en de
belastingbetalers’, zegt Tom Zoete van Recycling Netwerk.
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Matrassenvulling
Dat er meer gerecycleerd materiaal in petflessen moet zitten, wordt op applaus
onthaald door de sector. ‘Vandaag wordt de afvalberg kleiner, maar de
recylageberg groter’, zegt Maarten Geerts van Go4Circle, de Belgische federatie
van bedrijven die in recyclage actief zijn. ‘Burgers kunnen wel ijverig hun afval
sorteren. Als daar niets zinnigs mee gebeurt, schieten we niets op.’
Pet-afval wordt vandaag nog te veel in ‘laagwaardige’ toepassingen gerecycleerd
zoals textielvezels of matrassenvulling, en amper in petflessen. Volgens een
onderzoek van Recover, een initiatief van intercommunales en lokale besturen,
kreeg in Vlaanderen amper 5 procent van de petflessen uit de blauwe zak een
nieuw leven als fles.
Terwijl het perfect mogelijk is. De Nederlandse waterproducent Bar-le-Duc doet
het met petflessen die volledig gerecycleerd zijn. Ook een gigant als Coca-Cola
kondigt aan in Europa tegen 2020 voor honderd procent gerecycleerde flessen te
gaan.
Flessenmakers nemen nog gretig hun toevlucht tot vers plastic, omdat dat
goedkoper is en ze vaak meerjarendeals hebben met de fabrikanten. ‘Een
Europese verplichting om gerecycleerd materiaal te gebruiken, zal de markt echt
veranderen’, zegt Geerts. ‘Het zet ook de weg open naar investeringen in
recyclagecapaciteit.’
Afvoerbuizen
Andere instrumenten om dat doel te bereiken, zijn heffingen op flessen zonder
gerecycleerd materiaal zoals in Groot-Brittannië en Frankrijk. Of wettelijke
belemmeringen wegwerken. In Nederland mogen afvoerbuizen gerecycleerd
plastic bevatten, in België niet. Dat is een kwestie van normen, luidt het.
Om voldoende materiaal te hebben om effectief te kunnen recycleren, is er een
goede selectieve inzameling nodig. Dan komt de doelstelling uit de richtlijn om
90 procent in te zamelen in beeld. Om dat cijfer te halen, zal volgens de
milieubeweging statiegeld nodig zijn.
Er bestaan nu al vrijwillige engagementen van de industrie, maar die volstaan
volgens Europa niet. Volgens Go4Circle scoort ons land al behoorlijk, met 22
procent van het pet dat gerecycleerd is. De Vlaamse verpakkingsindustrie heeft
zich geëngageerd om in pet-verpakkingen 25 procent gerecycleerd plastic te
gebruiken tegen 2022, en 50 procent tegen 2025. Dat heeft de Vlaamse regering
bekrachtigd in het verpakkingsplan.
De kans bestond dat er versoepelingen aan de richtlijn werden aangebracht. Zo
konden de te halen percentages licht verlaagd worden, of de jaartallen voor de
uitvoering verlaat.
De richtlijn stond eerder dit jaar in de belangstelling omdat er een verbod op
wegwerpplastic zoals rietjes, oorstaafjes en bestek in staat.

Bron:
Ysebaert, T. (2018, 19 december). Europa voert strijd tegen plasticafval op.
Geraadpleegd op 4 mei 2019, van
http://www.standaard.be/cnt/dmf20181218_04044461
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Krantenartikel 7

Deze 13 onthutsende cijfers doen je
gegarandeerd minder plastic gebruiken
Anno 2018 zijn we ons er steeds meer van bewust dat ons massale
gebruik van plastic het welzijn van onze aarde bedreigt. Hoe ernstig het
probleem ondertussen is? Dat onthullen we je aan de hand van dertien
onthutsende cijfers. In het beste geval doen ze je spontaan minder
plastic gebruiken.
Eigenlijk is plastic een fantastisch materiaal. Het is licht, sterk, waterdicht en
goedkoop, erg bruikbaar in de bouwsector en de medische wereld en als veilig
verpakkingsmateriaal voor drank of voedsel. Het grote probleem? We produceren
te veel plastic voor wegwerpverpakkingen, terwijl het materiaal een eindeloos
lange levensduur heeft. Daarbij springen we, onbewust of uit gemakzucht, al te
nonchalant om met niet-afbreekbare zakjes, sterke petflessen en handige
fruitbakjes. Het gevolg? Plastic wordt veel te weinig gerecycleerd en er belandt
gigantisch veel plasticafval in de natuur. Deze harde cijfers bewijzen dat.
Meer hergebruiken, beter recycleren
Er is niet één oplossing voor het gigantische
plasticprobleem. Het afval opruimen kan helpen,
maar minder plastic produceren is even cruciaal. In
ons hoofd moeten we plastic ook anders gaan
bekijken: niet meer als wegwerpproduct. Probeer
dus om plastic zo veel mogelijk te vermijden of te
hergebruiken en daarna netjes te sorteren.
Daarnaast zouden bedrijven veel meer kunnen
recycleren. Nu al worden van afgedankt plastic
fleecetruien, tuinstoelen, planken, skateboards,
lantaarn- en bermpalen gemaakt. Maar daarmee heb
je nog geen nieuwe flessen of handige flacons. Daar
heeft Ecover iets op gevonden: onlangs lanceerden
ze voor hun afwasproduct een fles die uit 100%
gerecycleerd plastic is gemaakt. Hopelijk volgen veel
bedrijven hun goede voorbeeld.
Zin om de plasticsoep een tikkeltje kleiner te
maken? Breng je petflessen dan naar de
Statiegeld Pop-up Store van Ecover (én krijg
een beloning)
Met een statiegeldsysteem zou België meer plastic
kunnen inzamelen en de hoeveelheid zwerfafval met
veertig procent verminderen. Helaas is dat systeem
er nog niet. Daarom opent ecologische
schoonmaakpionier Ecover een unieke
Statiegeld Pop-up Store in Antwerpen, waar je
van 15 tot 17 november petflessen kan
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inleveren. In ruil krijg je een fles Ecover-afwasmiddel, in een fles die
honderd procent gerecycleerd én honderd procent recycleerbaar is, en
een euro (per persoon, onafhankelijk van het aantal ingeleverde PET
flessen.). Die kan je houden of doneren aan de Statiegeld Alliantie die ijvert
voor de invoering van een statiegeldsysteem.
Surf naar https://www.ecover.com/be-nl/statiegeld-store/ voor meer info!
Bron:
Deze 13 onthutsende cijfers doen je gegarandeerd minder plastic gebruiken.
(z.d.). Geraadpleegd op 4 mei 2019, van
https://myprivacy.persgroep.net/?siteKey=oV7vmzm4SqCPNj9B&callbackUrl=htt
ps%3a%2f%2fm.hln.be%2fprivacywall%2faccept%3fredirectUri%3d%2fwetenschap-planeet%2fmilieu%2fdeze-13onthutsende-cijfers-doen-je-gegarandeerd-minder-plasticgebruiken%257Ea15289fb%2f%3ffbclid%253dIwAR3TmK1S3nF6L2uNwUswccJB7hPdnXGwlf6sO8e18QEMt_5djjY3nmKTuE

Krantenartikel 8
PRODUCTEN MOETEN OOK WEER GRONDSTOFFEN WORDEN

‘Groene chemie gaat niet ver genoeg’
Eigenlijk zouden we maar één soort plastic mogen gebruiken. Dat recycleert veel
makkelijker.

Hiep, hiep, hoera! Het periodieke systeem der elementen bestaat 150 jaar. Om
dit te vieren publiceerde de European Chemical Society een versie van het
periodieke systeem waarop wordt weergegeven hoeveel van de van nature
voorkomende elementen er op aarde nog beschikbaar zijn. Bij enkele staat een
telefoontje getekend. Die worden gebruikt voor de productie van smartphones.
Veel ervan staan in roodgekleurde vakjes. Dat betekent: serieuze bedreiging in
de komende 100 jaar. ‘We vieren een feestje, maar deze afbeelding stemt niet
echt vrolijk’, zegt Chris Slootweg, professor duurzame chemie aan de Universiteit
van Amsterdam. ‘Het is meer een doemscenario. Het geeft aan dat er schaarste
op komst is.’
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Volgens Slootweg is het ergste te vermijden met een ‘circulaire economie’: als
onze producten na gebruik weer als grondstoffen dienen. Zelf werkt hij aan de
rol van de chemie in die circulaire economie. Hij schreef er een commentaar over
in Nature Chemistry. ‘We moeten de focus leggen op hergebruik, bijvoorbeeld
door lokaal grondstoffen terug te winnen en opnieuw te gebruiken.’
Die circulaire chemie gaat verder dan de ‘groene chemie’ van de jaren 80.
‘Groene chemie gaat om duurzamer produceren, bijvoorbeeld afval en
schadelijke stoffen bij chemische processen minimaliseren.’

Waarom gaat die groene chemie niet ver genoeg?
‘De groenechemieprincipes zijn briljant en geven houvast, maar alleen voor het
optimaliseren van een lineair proces van grondstof naar product naar afval, het
zogeheten take-make-dump.Daarmee is de cirkel niet gesloten. De stap van
afval naar grondstof wordt niet gezet. De groene chemie schrijft bijvoorbeeld:
gebruik hernieuwbare grondstoffen. Dat lijkt duurzaam, maar als je een bos
platbrandt, dan gebruik je een hernieuwbare grondstof, maar duurzaam is het
niet. Ook hernieuwbare grondstoffen leveren een afvalberg op.’
‘De huidige manier van recycleren kan ook beter. Zo worden bermpaaltjes gezien
als voorbeeld van circulariteit, maar eigenlijk is het laagwaardige plastic gemaakt
van een mengsel van plastic afval. Je hebt het een tweede leven gegeven, maar
geen derde, en uiteindelijk zal het in de afvalverbranding eindigen. Je moet de
hele cyclus van een product bekijken. Circulaire chemie gaat verder dan groene
chemie door die uit te breiden met terugwinning en recycling.’

Afval als grondstof, dus?
Slootweg pakt een buisje met witte kristalletjes van zijn bureau. ‘Dit is struviet’,
zegt hij. ‘In deze vorm worden fosfaten, die bijvoorbeeld door het gebruik van
kunstmest in het milieu terechtkomen, uit het rioolwater gehaald. Struviet
ontstaat door een magnesiumzout toe te voegen aan het water. Het oplosbare
fosfaat bindt aan het zout en vormt het onoplosbare struviet. Dat kun je dan
makkelijk uit het water halen.’
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‘Maar struviet is geen hoogwaardig materiaal. Wij werken in ons lab aan een
manier om van struviet producten te maken waar nu fosfaaterts uit mijnen voor
nodig is, bijvoorbeeld kunstmest. Je gebruikt dan letterlijk afval als grondstof.’
‘In hightechproducten, zoals smartphones, zitten veel elementen, ook schaarse
materialen, die nog niet goed teruggewonnen worden. Nu wordt iets ontworpen
met een gebruiksdoel, niet met oog op recycling.’
‘Vanuit de circulaire chemie willen we ook minder verschillende materialen op de
markt. Idealiter zou je bijvoorbeeld maar één soort plastic hebben waarvan je de
materiaaleigenschappen kunt variëren. Dat kan bijvoorbeeld met polyethyleen.
Met een lage dichtheid kun je er plastic tasjes van maken. En als je de dichtheid
verhoogt, kun je er kabels zo sterk als staal van vormen. Twee heel verschillende
dingen, maar ze kunnen wel samen gerecycleerd worden.’

Bent u in uw persoonlijke leven ook bezig met duurzaamheid?
Op het bureau staan geen wegwerpbekertjes, maar een aardewerken mok en
een herbruikbare waterfles. ‘Door eisen te stellen kun je als consument de
producenten sturen. Zelf probeer ik bij te dragen door minder vlees te eten en
mijn afval te scheiden. De hoeveelheid fosfor en stikstof in het milieu is namelijk
gekoppeld aan de productieketen van vlees. Maar uiteindelijk is er een
systeemverandering nodig die je als consument alleen niet kunt bereiken.’

Denkt u dat bedrijven bereid zijn over te stappen op circulaire chemie?
‘Jazeker. Afval produceren wordt steeds minder geaccepteerd. Het is duidelijk
dat er schaarste- en afvalproblemen zijn die opgelost moeten worden. Bedrijven
zoals oliemaatschappij Shell en chemiebedrijf Avantium zijn bijvoorbeeld al bezig
om het broeikasgas koolstofdioxide als grondstof voor nieuwe producten te
gebruiken.’
‘Chemieconcern DSM en tapijtontwikkelaar Niaga hebben samen het
productieproces van tapijten omgegooid. De meeste bestaan uit verschillende
materialen die aan elkaar vastgelijmd worden. Dat maakt het lastig om tapijten
te recycleren. Dus belanden ze op het stort. DSM en Niaga ontwikkelden nu een
tapijt dat alleen uit polyester bestaat, zelfs de lijm.’
‘Het vereist een grote omslag om het ontwerp en de productie zo in te stellen dat
een product circulair is. Maar ik denk dat de tijd ervoor rijp is.’
Bron:
Schenk, D. (2019, 12 maart). ‘Groene chemie gaat niet ver genoeg’.
Geraadpleegd op 4 mei 2019, van
http://www.standaard.be/cnt/dmf20190311_04246346
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Krantenartikel 9

Studenten Thomas More Hogeschool
verzamelen 18 vuilniszakken zwerfvuil

12 studenten van studentenvereniging Reprobatum zijn woensdagnamiddag
zwerfvuil gaan verzamelen in Vorselaar naar aanleiding van de zwerfvuilactie die
de gemeente zelf op poten zet. “Op deze manier hebben we als studenten een
steentje kunnen bijdragen. Wij als studenten staan steeds klaar voor een cantus
of TD, een interessante les of een sportieve activiteit, maar als we daar naartoe
gaan, doen we dat het liefste in een proper dorp”, vertelt Yannick Van Den
Kieboom, student aan Thomas More Hogeschool in Vorselaar.
Vooral de straten die vlakbij gelegen zijn aan de lerarencampus, Thomas More
Vorselaar, zoals Markt, Riemenstraat, Nieuwsstraat, Kuiperstraat, Monseigneur
Donchelei en Goorbergenlaan werden onder handen genomen. “Op twee uur tijd
hebben we in weer en wind toch 18 vuilniszakken volledig gevuld met enkel
zwerfvuil. Sigarettenpeuken, snoeppapier, plastiek en blikjes bier of frisdrank
waren jammer genoeg het populairste afval”, gaat Yannick verder.
Dit weekend zet de zwerfvuilactie van Vorselaar zich voort waarbij andere
scholen en (jeugd)verenigingen mee gaan streven naar een afvalvrij Vorselaar.
Bron:
Geyselings, J. (2019, 13 maart). Studenten Thomas More Hogeschool
verzamelen 18 vuilniszakken zwerfvuil. Geraadpleegd op 4 mei 2019, van
https://myprivacy.persgroep.net/?siteKey=Uqxf9TXhjmaG4pbQ&callbackUrl=htt
ps%3a%2f%2fwww.hln.be%2fprivacy-wall%2faccept%3fredirectUri%3d%2finde-buurt%2fvorselaar%2fstudenten-thomas-more-hogeschool-verzamelen-18vuilniszakken-zwerfvuil%257Eaaefc8f8%2f
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Krantenartikel 10

Qantas wil afval ‘hergebruiken, recycleren
en composteren’

De Australische luchtvaartmaatschappij Qantas wil als eerste
luchtvaartmaatschappij in de wereld tegen 2021 minstens 75 procent
van zijn afval ‘hergebruiken, recycleren en composteren’. Dit jaar wordt
de papieren boardingpass afgevoerd om afval te besparen.
Reizigers zullen enkel nog een digitaal systeem kunnen gebruiken om aan hun
boardingpass te komen, meldt de Australische nieuwssite news.com.au.
Qantas maakt zich sterk dat tegen 2021 alle wegwerpspullen wordt vervangen
door meer ecologische alternatieven. Zelfs de oude uniformen van het personeel
zullen worden hergebruikt. Qantas is niet de eerste luchtvaartmaatschappij die
iets wil doen aan de afvalberg. De Portugese luchtvaartmaatschappij HiFly voerde
in december vorig jaar de eerste ‘plasticvrije’ vlucht in. Alle voorwerpen in het
vliegtuig - van bekertjes over peper- en zoutvaatjes tot de verpakking van
kussens en dekentjes - bestonden uit herbruikbare of hergebruikte materialen.
De topman van HiFly, Paulo Mirpuri, wil de eerste plasticvrije
luchtvaartmaatschappij worden.
Al blijft vliegen, alle mooie campagnes ten spijt, wel zwaar doorwegen op de
ecologische voetafdruk.
Plasticvrij door de EU
Het bedrijfsleven neemt zelf meer en meer initiatieven om de afvalberg te
verkleinen. Die beslissingen komen er niet zomaar. De Europese Unie besliste
namelijk dat rietjes, wattenstaafjes, roerstaafjes, bestek, borden vanaf 2021
worden verboden. Ook drank- en voedselverpakkingen van piepschuim worden
verbannen uit de EU.
Bron:
Belga. (2019, 21 februari). Qantas wil afval ‘hergebruiken, recycleren en
composteren’. Geraadpleegd op 4 mei 2019, van
http://www.standaard.be/cnt/dmf20190221_04195549
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Krantenartikel 11

Zelfs na 3 jaar in de oceaan kun je een bioafbreekbaar zakje nog gebruiken voor je
boodschappen
Zelfs na drie jaar blootstelling aan de natuur, in
de oceaan of de aardbodem, zijn biologisch
afbreekbare zakjes nog intact genoeg om
boodschappen te dragen. Dat blijkt uit
universitair onderzoek. Composteerbare zakjes
desintegreren iets beter.
Wetenschappers van de University of Plymouth onderzochten verschillende types
van biologisch afbreekbare, composteerbare en gewone zakjes. Ze stelden ze
langdurig bloot aan zee, aarde en lucht. Geen enkel type desintegreerde volledig.
Zakjes met het label biologisch afbreekbaar kwamen slecht uit de test. Ze waren
na drie jaar nog in staat om boodschappen te dragen.
“Ik denk dat je verwacht van iets met zo’n label dat het sneller afbreekt dan een
conventionele plastic zak”, zegt Imogen Napper, die de studie leidde. “Maar ons
onderzoek toont aan dat dit ook na meer dan drie jaar niet het geval is.”
Zakjes met het label composteerbaar verdwenen wel in
een oceaanomgeving, al wijzen de wetenschappers erop
dat verder onderzoek nodig is om uit te maken welke
deeltjes overblijven. In de bodemtest overleefde dit type
zakjes wel, maar ze waren niet meer in staat om
boodschappen te dragen zonder te scheuren.
De toegenomen bezorgdheid over de wereldwijde vervuiling van plastic heeft
geleid tot een groei van bio-afbreekbare en composteerbare alternatieven. Het
onderzoek wijst erop dat die producten vaak vergezeld gaan van argumenten als
‘sneller gerecycleerd dan gewoon plastic’ of ‘plantaardig alternatief voor
plastic’.
Volgens de onderzoekers tonen hun resultaten aan dat geen enkele van de
zakken in drie jaar tijd beduidend desintegreert. Ook Greenpeace vroeg in het
verleden dat alternatieve materialen volledig composteerbaar zouden zijn.
Bron:
Struys, B. (2019, 30 april). Zelfs na 3 jaar in de oceaan kun je een bioafbreekbaar zakje nog gebruiken voor je boodschappen. Geraadpleegd op 4 mei
2019, van
https://myprivacy.persgroep.net/?siteKey=6OfBU0sZ5RFXpOOK&callbackUrl=htt
ps://www.demorgen.be/privacy-wall/accept?redirectUri=%2ftechwetenschap%2fzelfs-na-3-jaar-in-de-oceaan-kun-je-een-bio-afbreekbaar-zakjenog-gebruiken-voor-je-boodschappen%257Eb998d0e
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Krantenartikel 12

Alarmerende studie: microplastics waaien
tot op meest afgelegen bergtoppen

Kleine stukjes plastic komen door wind en neerslag overal terecht, ook op
afgelegen bergtoppen. Onderzoekers stonden versteld over de hoeveelheden
microplastic in een zogezegd ongerept stukje natuur in het Franse deel van de
Pyreneeën.
Het was al langer geweten dat oceanen vervuild zijn met stukjes microplastics
die schade aanrichten aan het maritieme leven. Recente studies vonden ook
microplastics in landbouwgronden in de buurt van het Chinese Shanghai, op de
beschermde Galapagos-eilanden en in rivieren in Tsjechië. Onlangs nog
ontdekten onderzoekers dat de eieren van zeevogels in afgelegen poolgebieden
vervuild waren met plastic.
De nieuwe studie, gepubliceerd in Nature Communications, is de eerste die
aantoont hoe microplastic neerslaat in afgelegen gebieden en dus aanzienlijke
afstanden met de wind heeft afgelegd. Het gebied waar de onderzoekers hun
stalen namen ligt op grote hoogte in de Pyreneeën, ver van de productie van
plastic afval. Het dichtstbijzijnde dorp lag op 6 kilometer, de dichtstbijzijnde stad
op 120 kilometer. Toch vonden ze elke dag gemiddeld 365 plastic deeltjes en
vezels per vierkante meter. “Dat is een verontrustende hoeveelheid,
vergelijkbaar met wat in het centrum van grootsteden als Parijs of Dongguan
gevonden is”, zegt Deonie Allen, van het onderzoeksinstituut EcoLab, die de
studie in de Pyreneeën heeft verricht.
Een data-analyse maakte duidelijk dat de wind
microplastics minstens 100 kilometer door de lucht
kan verplaatsen. De meest gevonden deeltjes
waren polystyreen en polyethyleen, die veel
voorkomen in plastic zakjes. De stalen zijn in de
winter genomen. Het is mogelijk dat de
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concentraties in de zomer nog hoger zijn, omdat drogere lucht ervoor zorgt dat
de wind partikels gemakkelijker meeneemt.
Mens en dier krijgen de kleine deeltjes binnen via de consumptie van voedsel en
water, maar de gezondheidsrisico’s zijn nog onvoldoende gekend. Dat de
vervuiling zo breed verspreid is, maakt het toch onrustwekkend, stelt Steve
Allen, van EcoLab. “Ik denk dat geen enkel organisme op aarde er nog van
gespaard kan blijven.” Elk jaar wordt 335.000 ton plastic geproduceerd.

Bron:
Struys, B. (2019, 16 april). Alarmerende studie: microplastics waaien tot op
meest afgelegen bergtoppen. Geraadpleegd op 4 mei 2019, van
https://myprivacy.persgroep.net/?siteKey=6OfBU0sZ5RFXpOOK&callbackUrl=htt
ps://www.demorgen.be/privacy-wall/accept?redirectUri=%2ftechwetenschap%2falarmerende-studie-microplastics-waaien-tot-op-meestafgelegen-bergtoppen%257Eb6f44392%2f%3futm_source%3dlin
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Krantenartikel 13

Eieren van zeevogels in afgelegen
poolgebieden vervuild met plastic

Onderzoekers hebben sporen van plastic teruggevonden in de eieren van
zeevogels in het hoge Noorden, op een van de meest afgelegen gebieden
op aarde. ‘Als een ei dergelijke additieven in de dooierzak heeft, dan wil
dat zeggen dat die vogel sinds geboorte verontreinigende stoffen te eten
krijgt’, zegt een onderzoeker.
In het ei van een Noordse stormvogel, in het Noorden van Canada, vlakbij
Groenland, hebben onderzoekers vervuilende stoffen aangetroffen. Het gaat
onder andere om een ftalaat, een additief dat aan plastiek wordt toegevoegd om
het beweeglijker te maken. Ftalaten kunnen echter hormoonverstorend werken
en worden gelinkt aan afwijkingen. Voor het eerst is het aangetroffen in de
dooierzak, de voedselbron voor het ongeboren kuiken.
“Als een ei dergelijke additieven in de dooierzak heeft, dan wil dat zeggen dat die
vogel sinds geboorte verontreinigende stoffen te eten krijgt”, zegt Jennifer
Provencher, die voor de Canadian Wildlife Service deelnam aan het onderzoek, in
de Britse krant The Times. De onderzoekers vonden in de eieren ook twee
andere chemische stoffen, die plastic kleurvast maken bij blootstelling aan direct
zonlicht.
Het is al langer geweten dat zeevogels sporen van plastics in hun lichaam
hebben, maar volgens experten is er nu nieuw bewijsmateriaal voor de
“onzichtbare impact” van plastics die doordringen tot de meest afgelegen, wilde
plekken van de aarde.
Volgens The Guardian zouden de vervuilende stoffen uit afval komen dat de
vogels binnen kregen terwijl ze jaagden op vis, inktvis en garnalen. De
wetenschappers denken dat de ftalaten in een olieachtige vloeistof in hun maag
zijn terechtgekomen om zo in de bloedsomloop en uiteindelijk in de eieren te
belanden.
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Bron:
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Krantenartikel 14

Onderzeeër maakt diepste duik ooit en vindt
plastic zak op zeebodem

De Amerikaanse avonturier Victor Vescovo heeft op 28 april het record
van de diepste duik met een bemande onderzeeër ooit gebroken. Dat
deelt zijn organisatie Five Deeps vandaag mee. Hij daalde bijna elf
kilometer af in de Marianentrog: de diepst bekende plek van de oceaan.
Hij ontdekte er niet alleen nieuw zeeleven, maar trof er tot zijn
ontzetting ook een plastic zak en snoeppapiertjes aan.
De afdalingen gebeurden met de onderzeeër Limiting Factor, een duikbootje van
4,6 meter lang en 3,7 meter hoog, waarin maximaal twee mensen kunnen
plaatsnemen. Het toestel heeft een 9 centimeter dikke romp van titanium die de
enorme druk op dergelijke dieptes kan weerstaan.
Limiting Factor daalde tussen 28 april en 7 mei in totaal vijf keer in de trog af.
Vescovo nam twee solo-afdalingen voor zijn rekening en ging één keer in het
gezelschap van een wetenschapper naar beneden. De twee andere duiken
werden verzorgd door andere specialisten van zijn team.
“Het is bijna onbeschrijfelijk hoe opgewonden we allemaal zijn over wat we
bereikt hebben”, vertelt de 53-jarige man. “Ik denk dat het een natuurlijke
neiging van de mens is om tot het uiterste te gaan. He is een wonderlijke deel
van onze menselijke natuur dat we onszelf tot het uiterste willen drijven en dat
heeft ons geholpen om als soort te bereiken wat we nu zijn.”
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Plastic
De wetenschappers zeggen vier nieuwe soorten vlokreeftjes ontdekt te hebben
en “erg kleurrijke rotsen” die volgens hen mogelijk gecreëerd werden door
microben. Ze troffen helaas ook plasticvervuiling aan. Aan de hand van stalen zal
nu onderzocht worden of de dieren op de zeebodem ook microplastics bevatten.
Uit een recente studie blijkt immers dat zelfs dieren die leven op grote diepte
microplastics in hun lichaam hebben.
Genieten
Naast het wetenschappelijk werk heeft Vescovo ook enorm genoten van de
ervaring. “Naar het einde toe heb ik gewoon de boegschroeven afgezet, leunde ik
achterover in de cockpit en heb ik genoten van een broodje tonijnsla terwijl ik
gewoon boven de zeebodem van de diepste plek op aarde dreef, genietend van
het uitzicht en met appreciatie voor de technische verwezenlijkingen van het
team”, vertelt hij. “Het was een erg gelukkig,
vredevol moment voor me. En dan ben ik naar
boven gekomen.”
De afdaling naar de bodem van de
Marianentrog duurt ongeveer 3,5 uur, de reis
terug naar de oppervlakte even lang.
Recordhouder
Het is de derde keer dat een expeditieteam de bodem van de Marianentrog
bereikt. Een luitenant van de Amerikaanse marine en een Zwitserse ingenieur
deden het voor het eerst in 1960. Meer dan een halve eeuw later, in 2012,
daalde filmregisseur James Cameron in de trog af. Tijdens een soloduik op 28
april ging Victor Viscovo tot 10.927 meter diep, elf meter dieper dan Cameron,
waardoor hij de nieuwe recordhouder is. Hij is ook de eerste mens die meerdere
keren in de trog afdaalde.
Viscovo is een doorwinterd avonturier. Hij beklom ook al de ‘Seven Summits’ de hoogste bergen op elk continent - en skiede zowel naar de Noordpool als de
Zuidpool.
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Five Deeps
Vescovo’s duik in de Marianentrog is onderdeel van de expeditie Five Deeps,
waarbij onderzoekers de diepste plekken in elk van de vijf oceanen willen
verkennen. Vescovo, een investeerder in private equity, financiert de expeditie.
In het verleden beklom hij ook al de hoogste bergen op de zeven werelddelen.
Naast de Marianentrog werd er de voorbije maanden ook afgedaald in de Trog
van Puerto Rico in de Atlantische Oceaan (8376 meter diep), de ZuidSandwichtrog in het zuiden van de Atlantische Oceaan (7433 meter) en de
Soendatrog in de Indische Oceaan (7192 meter). De laatste duik zou moeten
plaatsvinden in augustus van dit jaar, wanneer het team zal proberen om Molloy
Deep, het diepste punt van de Arctische Oceaan, te bereiken. Een vijfdelige
reeks over de expeditie verschijnt later dit jaar op Discovery Channel.
Na afloop van de Five Deeps-expeditie zal de duikboot aan
wetenschapsinstellingen geschonken worden, zodat onderzoekers er gebruik van
kunnen blijven maken.
De diepe zeetroggen zijn enkele van de laatste onontgonnen plekken van onze
planeet. De erg afgelegen plaatsen gonzen echter van het leven en er is steeds
meer bewijs dat ze grote concentraties koolstof bevatten en een belangrijke rol
spelen in het klimaat van onze planeet.

Bron:
Five Deeps, BBC, & CNN. (2019, 13 mei). Onderzeeër maakt diepste duik ooit en
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