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Plastic doodt onze oceanen 
en we hebben jouw hulp nodig 
om de situatie te redden. We 
moeten allemaal het gebruik van 
plastic verminderen, en wel nog 
vandaag! Als we niets aan het 
probleem doen, zal er ooit meer 
plastic dan vis in de oceaan 
zwemmen. 

Dit alles tast ons mensen net zo 
zeer aan als het zeeleven. De 
oceaan zorgt voor de lucht die 
we inademen en het water dat we 
drinken. Er is niets belangrijker! 

De beroemde zeebiologe Sylvia 
Earle noemt de oceaan het 
blauwe hart van onze planeet. Dat 
is omdat we zonder de oceaan 
niet kunnen overleven op aarde. 

%71D
e a

arde bestaat voor 

uit oceanen.

Weet jij iets over de 
spannendste race die dit 
jaar van start gaat? Als 
je nog niet van de Volvo 
Ocean Race gehoord 
hebt, bekijk dan hoofdstuk 
1: Wat is de Volvo Ocean 
Race? Ontdek hoe het 
is om een zeiler te zijn in 
een van de zwaarste races 
rond de wereld. 

Klik hier om meer 
te ontdekken. 

Wat is plasticvervuiling 
in de oceaan?

Wat vind jij het 
leukst aan de 

oceaan? 

www.volvooceanrace.com
/education
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Laten we diep in de oceaan duiken! 
 Ben jij er klaar voor? 

De oceaan bedekt 71 procent van de aarde en bevat 97 procent van al 
het water op aarde. Hoe zorgt de oceaan ervoor dat we kunnen leven 
op aarde?  

1. De oceaan geeft ons meer dan de helft van de  
zuurstof die we inademen! Een gedeelte komt van zeewier, 
maar het grootste gedeelte komt van microscopisch kleine 
plantjes die fytoplankton heten. Deze nemen kooldioxide 
op en geven zuurstof af, net als bomen! 

2. De oceaan beheerst ons weersysteem door de hitte 
van de zon op te slokken en deze over de planeet te 
vervoeren via de stromen in de oceaan. De oceaan is 
altijd de aarde aan het koelen en verwarmen. Hij is ook 
de grote motor in de waterkringloop die ons vers water 
geeft om te drinken. 

Kun je bedenken welke 
dieren er in de oceaan 
leven? Welk dier in de 

oceaan vind jij het leukst? 

Fytoplankton werd pas in 
de jaren 80 ontdekt, dus 

stel je voor wat voor andere 
belangrijke dieren er nog in 

zee kunnen leven die we nog 
niet kennen. 

VERDAMPING

NEERSLAG
CONDENSATIE

Haal diep adem! 
Meer dan de helft 
van de zuurstof die 
we inademen komt 
uit de oceaan! a

3. De oceaan bestaat uit verschillende soorten leven en ecosystemen. Walvissen, 
dolfijnen, vissen, kwallen, zeesterren en veel meer soorten dieren leven op 
verschillende plaatsen in zee, zoals koraalriffen, zeewierbossen en zeegrasbedden. 
Dit zijn allemaal ecosystemen. In de oceaan leven de kleinste dieren, zoals 
plankton en het grootste dier in de wereld, de blauwe vinvis, een walvis. In de 
ecosystemen die aan de kustlijn van de oceaan voorkomen, zoals mangrovebossen 
en koraalriffen leven veel verschillende dieren en deze ecosystemen beschermen 
ook het land tegen grote stormen. 
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4. De oceaan en de mens zijn op vele manieren verbonden. De oceaan geeft ons: 

En als wij het niet doen, wie doet het dan wel? Niet alleen voor alle dieren 
in de oceaan, maar als wij voor de oceaan zorgen, dan zorgen we ook 
voor onszelf en alle andere mensen op aarde.  

De oceaan verbindt ons allemaal!
We kunnen veel verschillende dingen doen om te helpen om de oceaan schoon 
en gezond te houden. Als je de werkbladen van Wijsheid hebt afgemaakt en 
je de Kampioensuitdagingen aan het einde van elk werkblad hebt gedaan, dan 
ben jij een Volvo Ocean Race Kampioen van de Zee. Alle kleine beetjes helpen 
en door samen te werken kunnen we veel veranderen om het beter te maken en 
het Tij te Keren op het gebied van Plasticvervuiling. 

Wist jij dat de oceaan zo belangrijk was?  
Denk je dat we voor de oceaan moeten zorgen?

De lucht die we inademen

Voedsel 

Het water dat we 
drinken via de 
waterkringloop 

Sport en 
activiteiten

Gezondheid en welzijn 

Handel met andere landen in de wereld

Een werkplaats en werk 
voor mensen 

Wind- en  
getijde-energie 

Medicijnen

Mode en interessante ontwerpen

Volvo Ocean Race
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Een van de grootste problemen die de oceaan nu 
treft is de hoeveelheid plastic die er in gedumpt 
wordt. We gebruiken heel veel plastic! Plastic 
flesjes, plastic zakken, plastic opbergdozen, 
plastic telefoons, plastic speelgoed en plastic 
rietjes om maar een paar te noemen. Plastic is 
zeker nuttig, maar weggegooid plastic is slecht 
voor de oceaan en we moeten onze gewoontes 
veranderen. 

Dieren zoals Wijsheid, onze albatros 
racemascotte, worden ziek of kunnen zelfs 
doodgaan door plasticvervuiling in de oceaan. 

We willen het Tij Keren op het gebied van Plastic-
vervuiling  (plasticvervuiling de wereld uit helpen) – 
en dat betekent dat we ons best moeten doen om 
minder plastic te gebruiken en als we het gebruiken 
dan moeten we er zeker van zijn dat het niet in de 
oceaan terecht komt. We moeten het dus op een 
goede manier weggooien. 

Maar eerst is het goed om wat meer te weten over 
plastic – het goede, het slechte en het lelijke ervan. 
Lees verder om meer erover te weten te komen....

Keer het Tij tegen Plastic 
wat betekent dat? 

Weet jij alles nog 
dat de oceaan ons 

geeft? 

Op zijn minst een 
vrachtwagen vol plastic 
wordt elke minuut in de 

oceaan gedumpt!c

Een man haalt plastic en andere recyclebare materialen uit het afval in de baai van Manilla. Foto: REUTERS



Wat 
is plastic? 
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Wist je dat plastic niet altijd hier op aarde was? Het is 
een materiaal dat de mens heeft gemaakt en dat voor 
veel verschillende dingen wordt gebruikt. Plastic wordt 

gemaakt van olie die uit de grond gehaald wordt en kan 
in elke vorm worden gemaakt. Sommige plastics zijn heel 

hard en sommige zijn juist zacht en flexibel. 

Wat is er goed aan plastic? 
Plastic heeft de manier waarop we vandaag 
de dag leven veranderd. Kijk om je heen en 
zie alle nuttige dingen die van plastic zijn 
gemaakt – pennen, computers, mobiele tele-
foons, keukengerei en speelgoed, maar ook 
speciaal plastic om dingen te maken zoals 
hele snelle raceboten en vliegtuigen! Het is 
veel lichter dan materialen die we daarvoor 
gebruikten en heeft heel veel vooruitgang 
gebracht op verschillende gebieden zoals 
technologie, energieopwekking en 
medicijnen. Plastic wordt ook gebruikt om 
hele grote turbines te maken om windenergie 
op te wekken. 

Plastic helpt ook om mensenlevens te redden. 
Veel medische apparatuur is gemaakt van 
plastic, zelfs kleine plastic kleppen die 
gebruikt worden voor mensen met een zwak 
hart waardoor een heleboel mensen een 
gezond leven kunnen hebben na hun operatie. 

Het goede

Volvo Ocean Race
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Het slechte

Wat is dan het probleem met plastic? 

Recycling is maar een gedeeltelijke oplossing en 
een goed idee als we plastic moeten gebruiken, 
maar het is niet het hele antwoord op het 
probleem. Niet al het plastic kan gerecycled 
worden en naar schatting wordt maar een heel 
klein gedeelte, ongeveer vijf procent, op een 
goede manier gerecycled. Heel veel landen 
verschepen hun plastic overzee naar andere 
landen om het daar te laten recyclen en dat leidt 
zelfs tot meer milieuproblemen. 

Weet je dat elk stuk 
plastic dat ooit is 

gemaakt nog steeds 
hier op aarde is? d

Het probleem is de hoeveelheid plastic die we gebruiken, 
de soorten plastic die we gebruiken en wat we doen met het 
plastic nadat we het hebben gebruikt. 

Heb je er wel eens op gelet hoeveel plastic wordt gebruikt om 
voedsel in de supermarkt te verpakken? Veel van het plastic 
dat we gebruiken is wegwerpplastic – dat alleen voor korte 
tijd gebruikt wordt en vaak niet gerecycled kan worden of 
wordt. Als we te veel plastic gebruiken, dan leidt dat tot een 
kringloop van plasticvervuiling die onze oceanen nu verstikt. 

Plastic blijft heel lang bestaan, zo langs zelfs dat het nooit 
afbreekt of vergaat. Omdat plastic synthetisch is, wordt het 
niet afgebroken zoals natuurlijke materialen als hout, wol of 

katoen. Wat gebeurt er dan mee? 

Maar vijf procent van al 
het plastic wordt goed 

gerecycled. Veertig procent 
belandt op een stortplaats 

(grote ondergrondse 
afvaldumpplaatsen) en 

de rest komt in breekbare 
ecosystemen zoals onze 

oceaan terecht!c

Kunnen we het niet gewoon recyclen? 



Wat gebeurt er met plastic dat niet 
gerecycled wordt? 

BIOLOGISCHE AFBRAAK IN DE ZEE

Dit plastic kom je altijd weer tegen, op de vuilnisbelten, op 
onze stranden, op het water en in de oceaan. Het kan meer 
dan honderd jaar duren voordat plastic wordt afgebroken in 
kleine deeltjes, die microplastics heten. Deze microplastics 
zullen altijd in het milieu blijven!

1-2
maanden

1-5
jaar

10-20
jaar

50
jaar

450
jaar

450
jaar

600
jaar

Als we nu niets doen, zal er ooit meer plastic 
dan vis in de oceaan zwemmen. 

Overal in de oceaan is er plastic. Op 
sommige plekken is er zelfs zo veel dat het 
het plankton heeft verdrongen als een primaire 
voedingsbron voor alle soorten zeeleven – 
van het kleinste zoöplankton  tot de grootste 
walvis. Dit betekent dat het in de voedselketen 
zit en zo ook op ons bord belandt!

Er zijn meer 
microplastic 
deeltjes in de 
oceaan dan dat 
er sterren in 
het heelal zijn.dHet lelijke

Weet je nog wat 
ons het grootste 

gedeelte van onze 
zuurstof levert?  
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De meest vervuilde stukken in de oceaan zijn daar 
waar stromingen samenkomen en er een grote berg 
plastic ontstaat, wij noemen deze de plastic soep. Deze 
gebieden van ronddraaiende oceaanstromingen heten 
gyres.  De afvalberg in de Noordelijke Stille Oceaan is 
vanwege zijn enorme omvang de beroemdste plastic 
soep, die bijna net zo groot is als het gehele noordelijk 
gedeelte van de Stille Oceaan. Vele tonnen plastic 
van over de hele wereld komen hier terecht en breken 
uiteindelijk af in hele kleine stukjes dodelijke, kleurrijke 
plastic confetti die net onder het wateroppervlak drijft. 
Deze kleine stukjes plastic nemen veel gevaarlijke giftige 
stoffen op uit het omringende water. De plastic confetti 
drijft rond over de oceaan en maakt de dieren ziek omdat 
ze denken dat het voedsel is en het opeten. 

Wetenschappers bestuderen deze gebieden om erachter te 
komen hoe groot ze exact zijn en hoeveel plastic ze bevatten. 
En ook hoe we deze plastic soep in de oceaan kunnen 
schoonmaken en kunnen voorkomen dat er meer plastic bijkomt. 

Er zijn vijf  
belangrijke gyres:

1. Noordelijke Stille 
Oceaan

2. Zuidelijke Stille  
Oceaan

3. Noord-Atlantische 
Oceaan

4. Zuid-Atlantische 
Oceaan

5. Indische Oceaan

Volgens het Amerikaanse Nationaal Instituut voor Oceaan en Atmosfeer (National 
Oceanic and Atmospheric Administration) die het klimaat en de gezondheid van de 
oceaan bestudeert, neemt het schoonmaken van minder dan een procent van de 
plastic soep in de Noordelijke Stille Oceaan zoveel tijd in beslag dat 68 schepen 
een jaar lang tien uur per dag daaraan moeten werken. Om het nog lastiger te 
maken: de gyres bewegen zich steeds voort en veranderen continu van vorm, zodat 
de stromingen de plastic soep meenemen over de oceaan.f

Acht miljoen ton afval 
belandt elk jaar in de 

oceaan.c 

Dat is vergelijkbaar 
met zestien plastic 

vuilniszakken per meter 
kustlijn overal over de  

hele wereld.

Kapitein Charles Moore vond 
het eerste bewijs voor gyres van 

zwerfafval – de plastic soep in de 
Noordelijke Stille Oceaan – toen 
hij in 1997 naar Californië zeilde.

9
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Hoe komt plastic 
daar?  

Hieronder staan de meest voorkomende manieren waarop plastic in de oceaan terecht komt: 

10

 

Doordat mensen plastic op het strand 
achterlaten na een stranddag

2.

Als het regent komt 
zwerfafval in de riolen 
en rivieren terecht die 
naar zee en de oceaan 
stromen

Toiletartikelen en sani-
taire producten en zelfs 
speelgoed dat door het 
toilet gespoeld wordt

Microplastics in 
make-up die door het 
afvoerputje gespoeld 
worden en in de 
oceaan terecht komen

Elke keer dat we kleding 
wassen, komen er kleine 

stukjes plastic stof, 
microvezels genaamd, 

vanaf. Deze komen in het 
vuile water terecht en 

spoelen uiteindelijk ook in 
de oceaan

Plastic dat vanaf schepen in zee 
gegooid wordt of dat per ongeluk 
overboord waait

Boten die vistuig en netten 
– spooknetten – verliezen of 
afdanken 

Volvo Ocean Race
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Sommige scrubs voor gezicht of 
lichaam bevatten meer dan 300.000 

microplastics in een tube! g

Microplastics zijn hele kleine stukjes plastic 
(kleiner dan 5 mm, dus kleiner dan een kraal). 
Al het plastic afval breekt af tot deze kleine 
deeltjes. De mens heeft ook een andere variant 
van microplastics gemaakt en stopt deze direct 
in producten zoals scrubs voor je lichaam en 
gezicht en zelfs in tandpasta! Deze microplastics 
komen via de wastafel in de afvoer terecht, daarna 
in het riool en eindigen in de oceaan (waar ze niet 

door bacteriën afgebroken kunnen worden). 
Diertjes zoals zoöplankton, garnalen en vis eten 
deze dan op! Dit is echt gevaarlijk voor de dieren, 
omdat de microplastics vieze chemicaliën en 
vergif bevatten. Dit kan ze behoorlijk ziek maken 
of zelfs doden. Als de vissen in de oceaan deze 
microplastics eten, wie zullen de vissen daarna 
eten, denk je? 

Wist je dat het kleine recycling logo dat je op 
veel producten ziet, niet betekent dat het ook 
daadwerkelijk gerecycled wordt? Dat kleine logo 
helpt je om te weten wat voor soort plastic het is 
(Leer meer over de verschillende soorten plastic 
in hoofdstuk 3). In veel recyclingbakken mogen 
alleen bepaalde soorten plastic, dus moet je goed 

uitzoeken of het recyclingbedrijf wel dat soort 
plastic dat je wilt weggooien kan verwerken. Als 
je het niet in een recyclingbak kunt gooien, dan 
komt het mogelijk op een vuilstortplaats terecht 
en uiteindelijk in de oceaan. De beste oplossing 
is zoveel mogelijk te proberen te voorkomen dat je 
wegwerpplastic gebruikt. 

Een synthetisch kledingstuk dat 
in de wasmachine gewassen 
wordt, kan meer dan 1900 
microplastic vezels verliezen die 
in het water terechtkomen! j

Klein

maar dodelijk!

Denk je dat het te recyclen is? 

Drie boten in de Volvo 
Ocean Race hebben speciale 

microplastic sensors aan boord! 
Dat betekent dat we heel 
wat meer kunnen leren 

over de hoeveelheid 
plasticvervuiling 
in sommige heel 

verafgelegen delen van 
de oceaan. Zoöplankton

Microplastics

Garnaal

Vis
Mens
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Welk 
wegwerpplastic 

gebruik je het 
meest? 

Welke tien soorten afval  
worden er op de stranden  

overal ter wereld gevonden? 
De top tien van het afval dat werd gevonden tijdens een Grote Internationale Oceaan  
Strand Schoonmaak in 2016 (Deze actie heet officieel de 2016 Ocean Concervancy  

international beach clean)

Door de hierboven genoemde schoonmaakactie op 
het strand kun je zien dat de grootste oorzaak van 
de vervuiling in de oceaan plastic is en voornamelijk 
WEGWERPPLASTIC – spullen die we maar eenmalig 
gebruiken en dan weer weggooien. 

In hoofdstuk 3 kun je leren 
dat we het gebruik van plastic 
moeten verminderen en hoe we 
allemaal kunnen helpen. 

In de Verenigde Staten 
worden per dag meer dan 

500 miljoen wegwerp rietjes 
gebruikt. Dat is genoeg 

rietjes om elke morgen 127 
bussen te vullen!F

1. Sigarettenpeuken  
(bevatten plastic)

2. Plastic flessen 

7. Plastic rietjes

3. Plastic 
flessendoppen

8. Glazen flessen

4. Plastic 
verpakking voor 

voedsel

9. Andere 
soorten plastic 

zakken

5. Plastic 
zakken

10. Afhaaldozen 
van piepschuim 

(een soort plastic)

6. Plastic 
deksels

Volvo Ocean Race
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Plasticvervuiling 
in de oceaan is 
gevaarlijk voor 

dieren en mensen! 

Als de plasticvervuiling in de oceaan door de jaren heen 
steeds meer wordt, dan komen er heel veel problemen 
voor het zeeleven en de mensen.

De oceaan lijdt al onder de plasticvervuiling, de stranden 
zijn vervuild, dieren gaan dood en wij eten vergiftigd 
plastic via de voedselketen!

Tegen het jaar 2050 zal er, als we zo doorgaan met 
plastic gebruiken, meer plastic dan vis in de oceaan zijn. 

Leer in hoofdstuk 3 hoe je het gebruik van plastic kunt 
verminderen en help mee om dit verschrikkelijke feit 
geen realiteit te laten worden.   

Plasticvervuiling in de 
oceaan schaadt

meer dan zeshonderd 
verschillende

soorten dieren die in 
de oceaan leven.g

Naar schatting zal in het 
jaar 2050 99 procent van  

de zeevogels plastic 
gegeten hebbene

Volvo Ocean Race zeilers hebben 
de hoeveelheid plastic in de oceaan 

enorm zien toenemen sinds het begin 
van de race meer dan veertig jaar 

geleden! 

Wat doet plasticvervuiling 
in de oceaan? 

Nee dank je! 

Plastic om  
van te eten?

1973

1990

2000

2010

2017

15 procent van de dieren die 
zijn aangetast door het eten van 

plastic, dreigt uit te sterven e

SAMENVATTING 

Afval in tonnen



Wil je Wijsheid en haar 
oceaanvrienden helpen en het Tij 
Keren tegen Plastic? 

Help om de oceaan te redden! Hoofdstuk 
3 laat zien hoe je Wijsheid en haar 
oceaanvrienden kunt helpen. In het volgende 
hoofdstuk vind je veel tips waarmee je een 
stap kunt zetten om plasticvervuiling in de 
oceaan te verminderen. 

Ga aan de slag en vul de werkbladen van 
Wijsheid in. Doe de kampioensuitdaging en 
wordt een Volvo Ocean Race kampioen van 
de Zee en help om het Tij te Keren tegen 
Plasticvervuiling!

Dit onderwijsprogramma is bedacht door zeebioloog 
en beschermer van de oceaan Lucy Hunt 

Illustraties en ontwerp door  wearesmall.es

Om veel meer te weten te komen en de 
Volvo Ocean Race te volgen, kijk hier 

www.volvooceanrace.com/education

Of kijk op  www.cleanseas.org voor meer 
informatie over de Grote Actie voor Schone 
zeeën van de Verenigde Naties (UN Cleas 
Seas Campaign).
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    Belangrijke woorden

Biologisch afbreekbaar: als iets afgebroken kan worden door bacteriën of andere levende 
organismen. Plastic is niet biologisch afbreekbaar.

Ecosysteem: alles dat bestaat in een bepaald milieu, inclusief levende dingen zoals planten en dieren, 
en dingen die niet leven zoals rotsen, aarde, zonlicht en water.

Fytoplankton: microscopische kleine planten die in zee leven.

Gyre: plek in de oceaan met in een kring ronddraaiende stromingen.

Handel: kopen en verkopen van spullen, zoals voedsel.

Klimaat:  de weersomstandigheden in verschillende gebieden in de wereld.

Kooldioxide: een gas dat ontstaat als mensen en dieren uitademen of als er bepaalde brandstoffen 
verbrand worden. Planten hebben kooldioxide nodig om te overleven.

Make up: Spullen zoals crèmes, poeders en lotions die mensen gebruiken op hun gezicht, haar en 
lichaam om ze er mooier uit te laten zien of beter te laten voelen. 

Met gevaar voor uitsterven: dieren of planten die erg zeldzaam zijn en helemaal kunnen uitsterven.

Microscopisch: iets dat heel klein is en vaak alleen onder een microscoop te zien is.

Synthetisch: niet natuurlijk – samengesteld uit verschillende stoffen. 

Wegwerpplastic: plastic dat is gemaakt om maar een keer te gebruiken, zoals een rietje.

ahttp://news.nationalgeographic.com/news/2004/06/0607_040607_phytoplankton.html

b www.cleanseas.org 

c https://www.theguardian.com/business/2016/jan/19/more-plastic-than-fish-in-the-sea-by-
2050-warns-ellen-macarthur 

d The New Plastics Economy: Rethinking the future of plastics. Ellen MacCarthur Foundation. 
January 2016

e http://www.cleanseas.org/get-informed

f https://marinedebris.noaa.gov/can-you-clean-pacific-garbage-patch 

g https://www.5gyres.org/microbeads/

h http://ecocycle.org/bestrawfree

i https://www.nature.com/articles/srep14119#f1
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