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DOSSIER:
Plastic in zee

In de oceaan drijft een gigagrote berg
plastic zwerfvuil. Dat is een groot probleem!
Waar komt al dat plastic vandaan?
Hoe kan jij helpen? Je leest het hier.
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3 weetjes:
Plastic bestaat eigenlijk nog niet zo lang,
iets meer dan 100 jaar.
Het duurt ongeveer 450 jaar voor een
plastic flesje in de natuur is afgebroken.
In de oceaan drijft een berg met afval
‘de plastic soep’. Die is drie keer zo
groot als Frankrijk!

De weg van afval
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Kijk eens om je heen. Je tandenborstel.
Speelgoed. Stiften. Koekdoosjes.
Onderdelen van je fiets. Het hoesje van je
tablet. Winkelzakjes. Je lesmap. Overal in
huis, de klas of de winkel vind je heel wat
dingen van plastic. Ook al zou je het willen,
iets kopen zonder plastic is best moeilijk.
Zelfs de betaalkaart van je ouders is
gemaakt van plastic!
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Waar komt plastic vandaan?

Een chipszakje op straat gooien, bwa… Dat ziet niemand en één papiertje kan toch geen
kwaad? Maar wat als miljoenen mensen dat denken?
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Jouw chipszakje waait zo de natuur of de riool in. Zo belandt het vaak in een rivier, die het
rechtstreeks naar zee brengt. Op schepen gooien mensen ook heel wat troep overboord, denk
maar aan oude vissersnetten, keukenafval of gewoon rommel. Al dat afval samen wordt snel
een drijvende soep van afval!

Alarm op zee!

Deze drie soorten zwerfvuil tref je het meest aan in onze Noordzee:
afgedankte vissersnetten
verpakkingen van snoep, chips, frisdrank…
plastic zakjes
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Maar dat is slechts het topje van de ijsberg, want van elke tien stuks zwerfvuil
in de zee vind je er twee op het strand. En de andere acht? Die drijven rond
in zee. Dat is héél slecht nieuws voor al het zeeleven. Sommige dieren eten
dat zwerfvuil op, andere pechvogels geraken hopeloos verstrikt in stukken
ronddrijvend touw of plastic…
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Wetenschappers schatten dat er 64.000 kilo afval (!) op de stranden in
België ligt. Meer dan 95% daarvan is gemaakt van plastic.

Al dit plastic afval wordt in zee door zonlicht en zout zeewater
afgebroken in steeds kleinere deeltjes. Die deeltjes noem je
microplastics. Na een tijd zijn ze zo klein dat je ze niet eens
meer kan zien zonder microscoop.
Erger nog… zeedieren verwarren microplastics met plankton,
hun basisvoedsel. Plankton bestaat uit hele kleine diertjes, minialgen en andere organismen die drijven en zwemmen in het
water. Dat is een gigantisch probleem, want van een maag vol
plastic worden dieren erg ziek en gaan ze uiteindelijk vaak dood.
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MICROPLASTICS

Een wereldwijd probleem
Plastic zwerfvuil is niet alleen een probleem van onze Noordzee! Er is namelijk
maar één oceaan, alle zeeën en delen van de oceaan zijn met elkaar verbonden.
Op vijf plekken in de oceaan veroorzaakt de stroming van het zeewater vijf
enorme, trage draaikolken ofwel ‘gyres’. Je kan ze vergelijken met het
afvoerputje van je bad, maar dan véél groter. In die vijf draaikolken drijft al onze
troep bij elkaar. Zo’n gyre bevat vaak veel meer microplastics dan plankton.
Daarin kan natuurlijk geen enkel dier nog overleven…
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Niet alleen in die vijf gyres, ook op de noordpool, de zuidpool
én in het allerdiepste plekje van de diepzee
(de elf kilometer diepe Marianentrog) werden microplastics
gevonden. Wetenschappers ontdekten dat één liter
zee-ijs tot wel 12.000 stukjes microplastics kan bevatten.

Dat betekent dat er op heel onze wereldbol
geen enkel plekje meer bestaat zonder afval!
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Op vijf plaatsen in de oceaan vind je gigantische trage draaikolken van water. Het afval drijft mee.
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Wat is de plastic soep?

Veel mensen denken dat de plastic
soep één groot, drijvend afvaleiland
is. Eigenlijk is het een enorme hoop
afval bij elkaar, dat is juist, maar je
kan er niet op stappen zoals op een
echt eiland.

Straffer nog: soms zie je het afval zelfs bijna niet als je
erdoor vaart. Dat komt omdat het zwerfvuil vaak onder
het wateroppervlak drijft of al naar de zeebodem is
gezonken.
Eén ding staat vast: het is bijna onmogelijk deze plastic
soep ooit nog volledig op te opruimen… Daarom
moeten we er samen voor zorgen dat er geen nieuw
zwerfvuil meer bijkomt.
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Ben je al eens op vakantie geweest
naar Frankrijk? Wel, de plastic
soep - een gigantische, drijvende
berg afval - is drie keer zo groot
als Frankrijk. En die berg blijft maar
groeien! De onsmakelijke plastic
soep dobbert rond in de Grote
Oceaan, tussen California en Hawaï.
De ingrediënten?
Miljarden stukken afval!

© The Ocean Cleanup

© Martin Harvey / WWF

Dit is Boyan Slat, een jongen uit Nederland
die met zijn project ‘Ocean Clean-up’ helpt
om de plastic soep op te ruimen!
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Enkele tips om wegwerpplastic te vermijden.
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Wat kan jij doen?
Plastic is een probleem van iedereen! De beste manier om het
zwerfvuil UIT de zee te halen, is ervoor zorgen dat het er nooit IN
komt. Het belangrijkste is dat we minder plastic maken en gebruiken.
Ook jij kan helpen!

Voorkomen is beter dan genezen

© 2018 Antonio Busiello

Hoe lang duurt het
voor deze spullen
afgebroken zijn?
Klokhuis appel:

2 maanden

Sigarettenpeuk:

1-5 jaar

Plastic zakje:
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Kauwgom:

10 tot 20 jaar
> 25 jaar

Aluminium blikje:

200 jaar

Plastic flesje:

450 jaar

Glazen fles:

onbepaald
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Ben jij een kei in je afval sorteren en
recycleren? Toppie! Dat is al een eerste stap in
de goede richting van een schonere planeet.
Nog beter is het om niet te hoéven sorteren.
Met andere woorden: ervoor zorgen dat je geen
afval in je handen krijgt. Ga daarom eens rond
de tafel zitten met je familie of je klas.
Hoe gaan jullie om met afval?
Welke dingen doe je al? Wat kan beter?

Test het met deze AFVALBINGO!
Kleur het vakje dat overeenkomt
met jouw idee over deze tips:
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Yes, dit doe ik al.
Oké, dit wil ik doen vanaf nu!

Ik gebruik geen wegwerpbestek
voor mijn verjaardagsfeestje, straat- of
schoolfeest, maar gewone borden en
bestek (of kartonnen bordjes
en bamboebestek).

Oei, dit lijkt me niet haalbaar.
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Ik koop liever degelijke, duurzame
dingen in plaats van goedkope, plastic
spulletjes die snel stukgaan.

Ik vraag aan mijn favoriete frituur om
de frietjes in mijn herbruikbare kom
mee te geven en ik laat ook de plastic
frituurvorkjes voor wat ze zijn.

Ik draag zo weinig mogelijk fleece.
(Fleece is gemaakt van een kunststof.
Telkens je het wast, komen er minuscule
stukjes kunststof -microplastics, dus- via
de riool in zee terecht.)

Tel hoeveel keer je
11 tot 14 x
5 tot 10 x
Minder dan 5 x

Ik drink fris kraantjeswater
uit een glas. Veel goedkoper en
minstens even lekker.

Ik laat geen ballonnen los in de natuur.
De gratis ballonnen in de supermarkt –
ook de harde ballonnenstokjeslaat ik ook links liggen.

Ik probeer minder te kopen. Soms
kan ik iets dat ik maar één keer nodig
heb gewoon lenen bij de buren, of ik
zoek het op een tweedehandssite of
rommelmarkt.

Mijn spullen krijgen een tweede leven.
Ik verkoop mijn speelgoed
op de rommelmarkt of
ruil het met vriendjes.

Ik geef soms een leuk uitstapje, een
‘dienst’ (bv. ‘1 x afwassen’) of een
zelfgemaakt (lekker) cadeautje
aan de jarige.

In de winkel kies ik liever één groot pak
koeken in plaats van apart verpakte
koekjes.
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Ik organiseer een zwerfvuilactie met
mijn klas of in mijn buurt
(PS: hiervoor kan je (gratis) materiaal
aanvragen bij www.mooimakers.be.).

Ik neem altijd herbruikbare zakjes mee
naar de winkel.

Op restaurant vraag ik om een drankje
zonder plastic rietje of ik neem mijn
eigen herbruikbare rietjes mee.

hebt aangeduid:
Waw, jij bent een voorbeeld! WWF is echt heel trots op jou!
Doe zo verder en inspireer anderen om hetzelfde te doen.
Goed bezig, jij. Dikke duim!
Check welke extra punten je nog kan aanpakken in de strijd tegen wegwerpplastic
Er is nog wat werk aan de wegwerpwinkel bij jou.
Maar geen nood, als je de tips uit deze bingo toepast kom je al een heel eind!
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Ik neem altijd mijn brooddoos en
een herbruikbare drinkbus mee naar
school. Veel beter dan boterhammen in
aluminiumfolie en drankbrikjes!

