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Wat is
plasticvervuiling
in de oceaan?
Plastic doodt onze oceanen en we
hebben jouw hulp nodig om de oceaan
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.

Klik hier om meer
te ontdekken!
www.volvooceanrace.com
/education
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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.
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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 belangrijkers!
Sommige mensen noemen
de oceaan het blauwe hart
van onze planeet. Dat is
omdat we zonder de oceaan
niet op aarde kunnen leven.

Wat vind jij het
leukst aan de
oceaan?

Laten we diep in de oceaan duiken!
Ben jij er klaar voor?
Wil jij een onderzoeker
zijn? Maar een klein
gedeelte van de oceaan
is ontdekt. Misschien
kun jij helpen!

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

Hoe zorgt de oceaan ervoor dat we kunnen leven op aarde?
Stel je voor! Het water dat
jij vandaag de dag drinkt
is hetzelfde water dat de
dinosaurussen miljoenen
jaren geleden dronken,
dankzij de waterkringloop!

1. De oceaan levert ons meer dan de helft van de

zuurstof die we inademen! De zuurstof wordt gemaakt
door hele kleine plantjes die in de oceaan drijven.

2. De oceaan beheerst ons weersysteem. Ze slokt de

hitte van de zon op en laat deze over de planeet gaan
via de stromen in de oceaan.

3. De oceaan is ook de grote motor in de

waterkringloop die ons vers water geeft om te drinken.

NEERSLAG
CONDENSATIE

VERDAMPING
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De oceaan en de mens zijn op vele manieren verbonden. De oceaan geeft ons:

De lucht die we inademen

Mode en interessante ontwerpen

Medicijnen

Wind- en
getijde-energie

Voedsel

Het water dat we
drinken via de
waterkringloop

Sport en
activiteiten

Gezondheid en welzijn
Een werkplaats en werk
voor mensen

Handel met andere landen in de wereld

Wist jij dat de oceaan belangrijk is voor ons? Denk jij dat we voor
de oceaan moeten zorgen?
We kunnen heel veel dingen doen om te helpen
om de oceaan schoon en gezond te houden. Als je
de werkbladen van Wijsheid hebt afgemaakt en de
kampioensuitdaging 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.
4

Keer het Tij tegen Plastic

wat betekent dat?

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

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 verpakkingsdozen, 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.

Het is alsof er elke minuut een
vrachtwagen vol afval in de oceaan
wordt gedumpt!b

Weet jij alles
nog dat de oceaan
ons geeft?

Dieren zoals Wijsheid, onze albatros
racemascotte, worden ziek of kunnen
zelfs doodgaan door plasticvervuiling
in de oceaan.
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Wat
is plastic?
Wist je dat plastic niet altijd hier op aarde was? Het is
een materiaal dat de mens heeft gemaakt. Plastic wordt
voor veel dingen gebruikt. Plastic wordt gemaakt van
olie die uit de grond gehaald wordt. Het kan in elke vorm
worden gemaakt, van tandenborstels en speelgoed tot
windturbines en vliegtuigen!

Wat is er goed
aan plastic?
Plastic heeft de manier waarop we vandaag
de dag leven veranderd. Kijk om je heen
en zie alle dingen die van plastic zijn
gemaakt – pennen, computers, mobiele
telefoons, keukengerei en veel speelgoed,
maar ook speciaal plastic om dingen te maken
zoals hele snelle raceboten en vliegtuigen!

Plastic helpt ook om levens te redden!
Er zijn veel verbeteringen gekomen doordat
medische instrumenten van plastic zijn
gemaakt. Zelfs hartoperaties kunnen
plaatsvinden omdat plastic onderdelen in
het hart mensen in leven kunnen
houden.
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Klinkt goed, niet?
Maar wat is dan het
probleem met plastic?
Het probleem is de hoeveelheid plastic
die we gebruiken, de verschillende soorten plastic die we gebruiken en wat we
ermee doen als we het gebruikt hebben.
Als we te veel plastic gebruiken, dan leidt
dat tot een kringloop van plasticvervuiling
die onze oceanen nu verstikt.

Elk stuk plastic
dat ooit is gemaakt,
is nog steeds op
aarde.c

Kunnen we het niet gewoon recyclen?
Nee. Recycling is maar een gedeeltelijke oplossing en een goed idee als
we plastic moeten gebruiken, maar het is niet het hele antwoord op ons
probleem. Niet al het plastic kan gerecycled worden en maar een heel
klein gedeelte van het plastic ter wereld wordt daadwerkelijk op een goede
manier gerecycled!

Wat gebeurt er met het plastic dat niet
wordt gerecycled?
Het kan honderd jaar duren voordat plastic wordt
afgebroken in kleine deeltjes, die microplastics heten.
Deze microplastics zullen altijd in de oceaan blijven!
Als we met zijn allen niet wat doen aan al het plastic in
de oceaan en de hoeveelheid plastic die we gebruiken,
dan zal er als je groot bent meer plastic dan vis in de
oceaan zijn!

Er zijn meer
microplastic
deeltjes in de
oceaan dan er
sterren in het
heelal zijn!d

Foto: Ian Roman/Volvo Ocean Race
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Hoe komt plastic in
de oceaan terecht?
Hieronder staan de belangrijkste manieren waarop plastic in de oceaan terechtkomt:

Doordat mensen plastic achterlaten
als ze naar het strand geweest zijn
Elke keer dat we kleding
wassen, komen er kleine
stukjes plastic vezel vanaf.
Deze komen in het vuile
water terecht en spoelen
uiteindelijk ook in de
oceaan

Als het regent, komt
het afval in de riolen en
rivieren terecht, die weer
uitkomen in de oceaan

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

2.
Toiletartikelen en
sanitaire producten en
zelfs speelgoed dat
door het toilet gespoeld
wordt
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Afval dat van de vuilnisbelt
wegwaait en in de oceaan
terecht komt
Schepen die plastic overboord
gooien of per ongeluk verliezen
Boten die vistuig en netten – dit
zijn spooknetten – verliezen of
overboord gooien

Klein

maar
dodelijk!

5
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Microplastics zijn hele kleine stukjes plastic
(kleiner dan 5 mm, dus kleiner dan een
kraal). Hele kleine stukjes plastic kunnen in
toiletspullen zoals scrubs voor je gezicht of
lichaam zitten en zelfs in je tandpasta!
Deze kleine microplastics komen via de
wastafel in het riool en uiteindelijk in de
oceaan terecht. Diertjes zoals zoöplankton,
garnalen en vis eten deze dan op! Dit is
echt gevaarlijk voor de dieren, omdat de
microplastics vieze chemicaliën bevatten.
Als de vissen in de oceaan deze
microplastics eten, dan zit het plastic in onze
voedselketen; want wie denk je gaat de vis
daarna eten?

We houden van
wetenschap
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
delen van de oceaan.

Sommige scrubs voor
gezicht en lichaam kunnen
heel veel kleine deeltjes
microplastics bevatten!e

Mens
Garnaal

Vis
Zoöplankton
Microplastics
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Top10
van

strandafval!

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)

1. Sigarettenpeuken 2. Plastic flessen
(bevatten plastic)

6. Plastic
deksels

3. Plastic
flessendoppen

7. Plastic rietjes 8. Glazen flessen

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

Welk
wegwerpplastic
gebruik je het
meest?
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In hoofdstuk 3 kun
je leren waarom
we het gebruik
van plastic moeten
verminderen en
hoe we allemaal
kunnen helpen om
de plasticvervuiling
in de oceaan te
bestrijden!

4. Plastic verpakking
voor voedsel

9. Andere

soorten plastic
zakken

5. Plastic
zakken

10. Afhaaldozen

van piepschuim
(een soort plastic)

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

SA
G

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.
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Plasticvervuiling in de
oceaan is gevaarlijk voor
dieren en mensen!

TT
VA

EN
M

Wat doet plasticvervuiling
in de oceaan?

Plasticvervuiling in
de oceaan schaadt
meer dan zeshonderd
verschillende soorten
dieren die in de oceaan
leven.g

De oceaan lijdt onder de plasticvervuiling, de stranden zijn
vervuild, dieren gaan dood en wij eten vergiftigd plastic via de
voedselketen!
Tegen het jaar 2050 zal er meer plastic dan vis in de oceaan
zijn als we zo doorgaan om plastic te gebruiken. Leer hoe je het
gebruik van plastic kunt verminderen in hoofdstuk 3 en help om
het probleem van plasticvervuiling in de oceaan te stoppen.

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!

Plastic om
van te eten?

NEE
DANK JE!
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
Fytoplankton: microscopische kleine planten die in zee leven
Giftig: schadelijk voor de gezondheid van dieren en mensen
Microscopisch: heel klein, vaak alleen maar te zien onder een microscoop
Wegwerpplastic: plastic dat is gemaakt om maar een keer te gebruiken, zoals een rietje
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Foundation. January 2016
d) www.cleanseas.org
e) https://www.5gyres.org/microbeads/
f) http://ecocycle.org/bestrawfree
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