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Mijn eigen Positieve 
Plastic Voetafdruk

Elke minuut wordt er een vrachtwagen vol 
plastic in zee gedumpt en als dat zo blijft 
doorgaan zal er in het jaar 2050 meer plastic 
dan vis in de oceaan zwemmen.  

In dit hoofdstuk leer je hoe je 
een Positieve Plastic Voetafdruk 
kunt maken. Dat betekent dat je 
in plaats van meer plastic afval te 
verzamelen plasticvervuiling zult 
verminderen.

Dus in plaats van dat je overal 
waar je gaat een spoor van 
plastic achterlaat, zorg je er 
nu voor dat je een schonere, 
gezondere en mooiere wereld 
achter je laat omdat JIJ daar geweest bent. 

Dat is jouw uitdaging als nieuwe Volvo Ocean 
Race Kampioen van de Zee! Maak je huis en de 
plaatsen waar je komt schoner, vertel mensen over 
plasticvervuiling en help mee om Wijsheids thuis te 
redden!

Weet jij hoeveel plastic jij toevoegt aan het 
afval van de hele wereld? 

In hoofdstuk 3 hielpen we je om je plastic 
voetafdruk te berekenen, dat is de hoeveelheid 
plastic die jij elke dag gebruikt. En je leerde ook 
hoe je je plastic voetafdruk kon verminderen 
door je te houden aan de Schijf van Vijf: 
Bedenk, Weiger, Verminder, Hergebruik en 
Recycle. 

Kende je de race nog niet? 
Leer meer over de Volvo Ocean Race in 

hoofdstuk 1.
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Zeilers Dee Caffari en Frederico Melo van Turn the Tide on Plastic doen mee aan een 
strandschoonmaakactie in Portugal. Foto: Beau Outteridge Productions

Als we het niet helemaal kunnen tegenhouden 
dat er plastic gebruikt wordt, dan is het 
eerstvolgende dat we met dat plastic kunnen 
doen het te HERGEBRUIKEN of te RECYCLEN. 
We kunnen ook nog op een andere manier 
helpen: TERUGWINNEN. Dit betekent dat als 
we zien dat plastic wordt weggegooid dat we 
het kunnen VERZAMELEN! Het terugwinnen van 
plastic helpt om te voorkomen dat het eindigt 
op een vuilstortplaats (een groot gat in de grond 
waar afval wordt gedumpt) en het helpt ook om 
te voorkomen dat het in de oceaan belandt en zo 
plasticvervuiling in de hand werkt. 

De Volvo Ocean Race houdt zich ook aan de 
Schijf van Vijf door de hoeveelheid plastic die 
in de racedorpen wordt gebruikt drastisch te 
verminderen. Ook alle teams helpen door hun 
plastic voetafdruk zo veel mogelijk te verminderen. 

Leer meer over 
plasticvervuiling in de 
oceaan in hoofdstuk 

2 en bereken je eigen 
plastic voetafdruk in 

hoofdstuk 3.
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Damian Foxall zeilt bij Team Vestas 11th Hour Racing en is de duurzaamheidsmanager voor 
dat team die in de race van 2017-18 meezeilt. Damian wil een Positieve Plastic Voetafdruk 
maken door het plasticgebruik van het hele team te verminderen. Tijdens zijn zeilrace om 

de wereld vertelt hij heel veel mensen over plasticvervuiling in de oceanen en doet hij overal 
waar hij komt mee aan strandschoonmaakacties. 

Allemaal aan boord!

Foto: Atila Madrona/Volvo Ocean Race

Help je Damian en 
de bemanning van 
Vestas 11th hour met 
de Positieve Plastic 
Voetafdruk Wedstrijd?  

Om een positieve plastic voetafdruk te krijgen, kun je 
beginnen om deze plastic dingen niet meer te gebruiken:

Rietjes

Plastic sauzen 
die apart zijn 

verpakt 

Plastic zakken

Piepschuim dozen voor fast food 
producten en afhaalmaaltijden

Plastic bekers voor hete dranken 
en om sapjes mee te nemen

Plastic bestek

Plastic flessen
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Herinner je je nog de waterkringloop 
waarover we leerden in hoofdstuk 2? Die 
is zoals een cirkel – water stijgt op vanuit 
de oceaan en de meren tot in de wolken, 
het daalt neer in regen en stroomt dan van 
de bergen af en via rivieren terug de zee 
in. Dit is een gezond en natuurlijk proces 
dat op een cirkel lijkt en het water in deze 
cyclus of kringloop voor altijd in beweging 
houdt. 

Natuurlijke kringlopen

Heeft iemand thuis een 
compostbak (groenbak) 

waarin je voedsel 
weggooit? Hoe gaat 
composteren in een 

kringloop?  
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Lineaire manier van denken!

NEMEN MAKEN GEBRUIKEN WEGGOOIEN

Als mensen dingen maken en gebruiken 
(producten), dan gooien ze ze vaak weg 
als ze zijn gebruikt. De materialen, zoals 
plastic, die weggegooid worden zijn 
schadelijk voor de aarde, voor de omgeving 
van Wijsheid en ook voor ons. En als we 
nieuwe producten nodig hebben, beginnen 
we weer van voren af aan en creëren we 
zelfs meer afval en vervuiling. In plaats van 
in een cirkel gaat dit proces meer in de 
vorm van een rechte lijn. 

Om plastic te maken gebruiken we 
bijvoorbeeld olie. Als het plastic na 
gebruik weggegooid wordt, is er steeds 
meer olie nodig om nieuw plastic te 
maken. Zou het niet beter zijn als we het 
oude plastic terugwinnen en recyclen 
om er nieuw plastic van te maken? Het 
scheelt olie en het vermindert vervuiling. 
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Je kunt thuis een kleine kringloop maken door 
ervoor te zorgen dat je al het plastic hergebruikt 
of recyclet. 

Bedrijven maken grote kringlopen door ervoor 
te zorgen dat wanneer ze iets nieuws maken al 
het materiaal van het product hergebruikt KAN 
worden!

We kunnen van de cirkels in de natuur leren, zoals de waterkringloop, het leert ons 
voor de aarde te zorgen en de plasticvervuiling in de oceaan te stoppen!

We moeten meer leren van de kringlopen 
in de natuur zoals de waterkringloop!  

We moeten meer cirkels maken!

Wat is de oplossing? 

Kleine cirkels Grote cirkels

Kun je bedenken hoe je 
iets kunt doen met je oude 
kleren die te klein voor je 
zijn geworden? Denk aan 

het idee van een cirkel. 
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Terugwinnen

Wat heb je liever? Lijnen of Cirkels? 

Terugwinnen – betekent dat je al het plastic 
verzamelt dat in de oceaan of waar dan ook is 
beland, zodat het hergebruikt of gerecycled of 
zelfs ge-upcycled kan worden! Als we plastic 
terugwinnen kunnen we Bedenken – bedenken 
hoe dingen gemaakt, gebruikt en gerecycled 
worden, zodat we minder afval krijgen dat in de 
oceaan kan belanden en onze aarde schade 
toebrengt! 

BEDENK

WEIGER

VERMINDERHERGEBRUIK

RECYCLE

WIN TERUG

NEMEN MAKEN GEBRUIKEN WEGGOOIEN

CIRCULAIRE 
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Oude visnetten 
die in zee drijven, 

‘spooknetten’ 
genaamd, bestrijken 
tien procent van de 

plasticvervuiling 
die we in de oceaan 

vinden.a

MAPFRE zeiler Desjoyeaux haalt een visnet uit de zee!  Foto: Francisco Vignale/MAPFRE/Volvo Ocean Race

Over de hele wereld beginnen mensen deze 
geweldige ideeën over cirkelvormige stromen te 
gebruiken om dingen te maken. Sommige hele 
coole dingen worden uit oude, weggegooide 
visnetten gemaakt. Ze kunnen gebruikt worden 
om skateboards, gymschoenen, sokken en zelfs 
tapijt te maken! De Volvo Ocean Race zeilers 

dragen bijvoorbeeld zonnebrillen die zijn gemaakt 
van teruggewonnen visnetten! Als deze
netten niet hergebruikt worden, zullen ze 
misschien voor altijd in de oceaan blijven drijven 
en ‘spooknetten’ worden. Spooknetten drijven 
in het water en zeedieren kunnen erin verstrikt 
(gevangen) raken!

Cirkels worden steeds populairder!

 TERUGWINNEN           RECYCLEN                  H
ERGEB

RU
IK

EN
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Wereldwijd beginnen de mensen zich te realiseren dat de 
circulaire manier van dingen produceren veel beter is om 

een heleboel redenen, waaronder het een halt toeroepen van 
plasticvervuiling in de oceaan en het redden van de aarde!

Schildpad gemaakt van plastic afval, gemaakt om mensen bewust te maken van het pro-
bleem van plasticvervuiling in de oceaan.  Foto: Jeff Ayliffe | Volvo Ocean Race

Kun je iets bedenken 
wat je zou willen maken 
of uitvinden van plastic 
afval dat in de oceaan 

wordt gevonden?  

Coole cirkels
Sommige bedrijven zamelen oude gymschoenen 
in en gebruiken ze om basketbalvelden en 
sportkleren van te maken. Andere organisaties 
maken hele mooie kunst van oude sandalen of 
plastic afval in de oceaan. 
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Wat voor plastic 
van thuis kun je 

hergebruiken om er iets 
nieuws en nuttigs van 

te maken? 

Het is aan ons! 
Simpele stappen 

kunnen een groot 
verschil maken!

Mensen vragen mij vaak hoe het 
kan dat slechts een persoon zo’n 
groot verschil kan maken bij zo’n 
groot probleem. De realiteit is 
dat we samen een groot verschil 
kunnen maken. Het is aan ieder 
van ons om stap voor stap de 
oceaan schoon te houden en 
voor onze planeet te zorgen, 
bijvoorbeeld door nee te zeggen 
tegen rietjes of plastic flessen.

Mark Towill,  teamdirecteur & zeiler van 
Vestas 11th Hour Racing

“
“

Het idee van een kringloop is niet alleen handig voor grote 
bedrijven en organisaties. Wij allemaal kunnen het cirkelvormige 
idee thuis, op school en overal toepassen!

Er zijn vele manieren waarop we plastic kunnen hergebruiken, 
zodat het niet op de vuilnisbelt belandt na eenmalig gebruik. In 
hoofdstuk 3 stonden een paar goede ideeën, kijk er nog eens 
naar als je ze je niet herinnert!

Mark Towill. Foto: Ainhoa Sanchez/Volvo Ocean Race
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Kun je proberen om een Positieve Plastic 
Voetafdruk te maken door het idee van een cirkel 
te gebruiken? Dat betekent dat je probeert om 
je plastic voetafdruk kleiner te maken, zoals je 
hebt geleerd in hoofdstuk 3 en OOK meedoet 
aan zaken zoals schoonmaakacties, hergebruik, 
recycling en ook andere mensen leert over de 
Schijf van Vijf!

In plaats van dat je een spoor van plastic 
achterlaat waar je ook gaat ... laat je een 
schonere, gezondere en mooiere wereld achter. 
Door deze nieuwe manier van denken zul je heel 
snel een Volvo Ocean Race Kampioen van de 
Zee worden!

Blijf NADENKEN over je plasticgebruik zoals 
je geleerd hebt in hoofdstuk 3. En denk na hoe 
je plastic kunt hergebruiken. Wat kun jij doen 
om plastic terug te winnen? Door plastic te 
verminderen, te hergebruiken en terug te winnen 
help je mee om Wijsheids thuis te redden van de 
gevaarlijke plasticvervuiling! Doe je mee? Help jij 
het Tij te Keren op het Gebied van Plastic?  

Maak online de Belofte voor Schone Zeeën 
op  www.volvooceanrace.com/pledge en 
beloof dat je voor Wijsheids thuis, de oceaan, 
zorgt als je werkblad 3 invult. Vergeet niet om 
alle werkbladen van Wijsheid in te vullen en je 
Kampioensuitdagingen af te maken om je laatste 
insigne en het certificaat voor Volvo Ocean Race 
Kampioen van de Zee te krijgen. 

Word Kampioen van de Zee!
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Belangrijke woorden
Impact: iets dat een enorme invloed of effect heeft op iets (zoals het verminderen van 
plasticvervuiling in de oceaan).

Lineair: een manier als een rechte lijn om dingen te maken, waarbij we dingen maken 
en datgene dat we gemaakt hebben weer weggooien na gebruik. 

Positief: goed, de aarde beter maken.

Positieve Plastic Voetafdruk: als iemand zijn plasticgebruik vermindert en meedoet 
aan acties die helpen om plastic te verminderen, hergebruiken of te recyclen, zodat een 
plek schoner wordt achtergelaten dan toen die persoon daar aankwam. 

Terugwinnen: iets verzamelen, in dit geval plastic.

Upcyclen: iets hergebruiken en in iets van hogere waarde omzetten, zoals bijvoorbeeld 
plastic in materialen voor kleding of plastic in olie.

Referenties 

a http://www.recycling-guide.org.uk/facts.html

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

Ontwerp door wearesmall.es


