DE PLASTIC
SOEP QUIZ

1. Waar wordt plastic van gemaakt?
A: Aardolie
B: Steenkool
C: Klei
D: Rubber
2. Hoeveel plastic komt er elk jaar in de oceanen
terecht?
A: Ongeveer 8 miljoen kilo, dat zijn 1500 walvissen
B: Ongeveer 8 miljard kilo, dat zijn 150.000 walvissen
3. Na hoeveel jaar vergaat plastic in het water?
A: Na 20 jaar
B: Na 150 jaar
C: Het vergaat nooit
D: Na 380 jaar1
4. Waar komt het meeste plastic in het water
vandaan?
2
A: Vanaf boten wanneer ze afval in het water gooien
B: Van zwerfafval van het land
3 plastic verpakkingsafval verbruikt
5. Hoeveel kilo
een persoon gemiddeld per jaar?
A: 9 kilo plastic
B: 18 kilo plastic
4
C: 50 kilo plastic
D: 31 kilo plastic

6. Hoeveel plastic flesjes gooien we In Nederland
ieder jaar weg?
A: 4 miljoen flesjes
B: 100.000 flesjes
5
C: 1 miljoen flesjes
D: 250.000 flesjes

De plastic soep is een groeiend,
wereldwijd probleem. Elk jaar
komt er steeds meer plastic afval
in onze oceanen terecht, met
alle gevolgen van dien. Hoeveel
weet jij
eigenlijk over het probleem van
de plastic soep? Speel snel de
quiz en kom erachter! Succes!

7. Hoeveel vogels gaan jaarlijks dood door plastic
afval?
A: 1 miljoen vogels
B: 3 miljoen vogels
C: 100.000 vogels
D: 850.000 vogels
8. Hoeveel schildpadden hebben plastic in hun
maag?
A: Eén op de 2
B: Eén op de 5
C: Eén op de 3
9. Hoeveel procent van de aarde is bedekt met
water?
A: 55%
B: 71%
C: 23%
D: 60%
10. Hoeveel stukjes hele kleine microplastics
krijgen we jaarlijks binnen via eten?
A: Ongeveer 11.000 stukjes per jaar
B: Ongeveer 1.800 stukjes per jaar
C: Ongeveer 5.000 stukjes per jaar
11. Op Bali is er een nieuw natuurverschijnsel
ontstaan. Hoe heet deze?
A: Het Plastic seizoen
B: De Plastic Tornado
C: De Plastic Storm

Maak een foto van jouw antwoorden, stuur de foto als DM via Instagram naar
@missieplasticvrijwater en maak kans op te gekke prijzen!

DE PLASTIC
ONTDEKKINGSKAART

Ontdek je plastic!
Voer zoveel mogelijk opdrachten uit om
deze missieopdracht te halen.

Jouw plastic verbruik
1

Bekijk op het etiket van jouw
tandpasta. Zit er plastic in?
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Check het etiket van 5 kledingstukken. In hoeveel hiervan zit plastic
?
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Bekijk het etiket van je douchegel.
Zit er plastic in?

4

Verzamel alle wegwerp plastic tasjes
in huis. Hoeveel stuks zijn het?

In jouw omgeving
5

Tel hoeveel mensen je deze week
wegwerp plastic ßesjes ziet
gebruiken.

Je weet nu dat de plastic
soep een wereldwijd
probleem is. Maar hoe zit
dat in jouw eigen producten
en omgeving? Is het
probleem ook bij jou in de
buurt? Dat ga jij
onderzoeken.

SOORTEN PLASTIC
Als je wilt weten of er ergens plastic
in zit, check dan of een van deze
zeven ingredi‘n ten op het etiket
staat. Dit zijn veel voorkomende
soorten plastics die in producten
gebruikt worden, maar naast deze
vijf zijn er nog veel meer andere
plastic-ingredi‘n ten die regelmatig
in onze producten gebruikt worden.
POLYETHYLEEN
POLYPROPYLEEN
POLYETHYLEEN TEREFTALAAT
POLYMETHYL METHACRYLAAT
NYLON
POLYACRYLAMIDE
POLYACRYLATE
Check deze website voor de
uitgebreide plastic-ingredi‘n ten lijst:
beatthemicrobead.org/guide-to-mi
croplastics/
MICROPLASTIC
In sommige verzorgingsproducten
zit microplastic. Dit zijn deeltjes die
kleiner dan 5 millimeter zijn. In
kleding kunnen kleine plastic
draadjes zitten. Iedere keer als je
kleding wast, laten er draadjes los die
via de afvoer in natuurwater terecht
komen.
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Kijk of er op jouw (sport)vereniging plastic bekers en wegwerpbestek worden gebruikt.
Plastic bekers:
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ja | nee

Wegwerpbestek:

ja | nee

Ga naar een café/restaurant bij jou in de buurt. Gebruiken ze daar plastic rietjes
en plastic bekers?
Plastic rietjes:

ja | nee

Plastic bekers:

ja | nee

Afval scheiden
8

Hoeveel soorten afval scheiden jullie thuis?
Welke zijn dat? (kruis aan)

organisch

papier

glas

plastic

rest

Anders, namelijk:
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Bedenk voor de volgende producten in welke afvalbak deze thuishoren.
plastic

papier

glas

restafval

chipszak
wattenstaafje
douchegelﬂes
tandenborstel
jampot
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In iedere gemeente wordt het afval anders gescheiden. Bekijk op de website van jouw
gemeente hoe het afval wordt gescheiden en schrijf dat op.

Maak een foto van jouw antwoorden, stuur de foto als DM via Instagram naar
@missieplasticvrijwater en maak kans op te gekke prijzen!

