
ZWERFAFVAL 
EN DIEREN

Plastic soep

1.    Bekijk het fi lmpje over plastic bit.do/plasticzee 
en beantwoord de vragen. 

A) Hoeveel plastic zit er ongeveer in de oceanen?  

.…………………………………………………………………………..........................................................................................

B) Wat gebeurt er met plastic dat in de oceanen terecht komt?

……………………………………………………………………………...............................................………...………...………………

C) Hoe kan men voorkomen dat de plastic soep groter wordt?

………………………………………………………………………............................................……………..…………….......…………

2.  Je hebt net gezien dat plastic niet kan verteren, het breekt alleen af in steeds 
kleinere stukjes. Plastic verdwijnt dus nooit.  Hoe zit dat met de volgende 
producten, die je als zwerfafval kunt vinden? Trek lijntjes tussen het afval en 
hoelang het ongeveer duurt voordat dit is afgebroken. 

Zwerfafvalbingo gespeeld? Dan heb je gemerkt dat we 
overal om ons heen omringd zijn door troep. Al dat afval 

hee�  gevolgen voor mensen, dieren en de natuur. 
Vooral plastic afval richt veel schade aan. Waarom 

dat zo is, leer je in deze les. 
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Zwerfafvalbingo gespeeld? Dan heb je gemerkt dat we 
overal om ons heen omringd zijn door troep. Al dat afval 

hee�  gevolgen voor mensen, dieren en de natuur. 
Vooral plastic afval richt veel schade aan. Waarom 

Papier 
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Klokhuis van een appel
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http://bit.do/plasticzee
http://bit.do/plasticzee
https://www.dierenbescherming.nl/


B)  Bekijk het fi lmpje bit.do/meerkoet

Wat vind je ervan dat de meerkoeten met afval hun nesten 
bouwen? Is dat goed en slim van de meerkoeten of juist niet? 
Bedenk in tweetallen: 2 argumenten voor en 2 argumenten tegen 
en schrijf ze op.

Het is positief want:  

……………………………………………………………………………………………………………………………......…………………………

………………………………………………………………………………………………………………………......………………………………

Het is negatief want:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….....…………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....

A)  Bekijk eerst het fi lmpje bit.do/zwerfafval-dieren
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WIST JE DAT… 
•  we in Nederland jaarlijks bijna 490 kilo afval produceren per persoon? 

Dat is ongeveer het gewicht van 1 paard. (Er wonen in Nederland 17 
miljoen mensen, dus reken maar uit).

• 1 op de 5 mensen wel eens wat op straat gooit?
•   het voorkomen, opruimen en verwerken van zwerfafval in Nederland ieder jaar 

ongeveer 250 miljoen euro kost?

Dieren en zwerfafval - p. 2

Door corona is er nog extra afval bijgekomen: 
mondkapjes kom je overal tegen, net als weg-
werphandschoenen. Zwerfafval in de buurt vormt 
dus voor dieren een reëel gevaar. We noemen 
een paar veel voorkomende zwerfafvalproducten:
Kauwgom. Dat klee�  natuurlijk. Een dier kan er in 
stappen en vast blijven kleven met poten of veren. 
Gooi je kauwgom nooit los op straat, maar rol het 
in een papiertje en gooi het in een afvalbak. Op 
strand kun je veelvuldig kleinere of grote stukken 
gekleurd plastic draad tegenkomen. Dit is afkom-
stig van visnetten. De netten waarmee gevist 
wordt, slijten en komen in zee terecht, of kapotte 
netten worden overboord gegooid. Vogels 

raken er in verstrikt of zien het aan voor voedsel, 
waardoor ze overlijden. Ook achtergelaten nylon 
visdraad van hobbyvissers en ingeslikte vishaak-
jes zorgen voor leed. Bier- en frisdrankblikjes 
slingeren vaak rond. Met hun scherpe randen, 
zorgen ze voor verwondingen, of dieren komen 
met hun snavel of poot vast te zitten.
Ook mensen zijn uiteindelijk de dupe van hun 
eigen afval. Plastic kan gi� ige sto� en bevatten. 
Die komen uiteindelijk terecht in de voedselketen.  
Microplastics, dat zijn miniscule stukjes plastic, 
worden gegeten door bijvoorbeeld garnaaltjes 
die op hun beurt weer worden gegeten door 
andere dieren of door de mens.

Dieren de dupe
Ook plastic dat niet in rivieren en oceanen terecht komt, 
kan voor veel ellende zorgen. Dieren kunnen er in verstrikt 
raken, zoals je zag in het fi lmpje. Of ze eten ervan. 

Vraag: Hoe kan een rondslingerend mondkapje dieren in de problemen brengen?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........…

http://bit.do/zwerfafval-dieren
http://bit.do/zwerfafval-dieren
http://bit.do/meerkoet
http://bit.do/meerkoet


Uitvinding gevraagd

Ken je Holle Bolle Gijs uit de E� eling? De pratende vuilnisbak 
die ‘papier hier’ zegt, en ‘dank je wel’ als je iets in zijn mond 
gooit? Zo wordt het leuk om je afval netjes weg te gooien. 

Aan jou de opdracht om een vuilnisbak uit te vinden, die het afval opruimen aantrekkelijk 
maakt. Gebruik je fantasie en ontwerp, teken of beschrijf je uitvinding. Kan het praten? 
Lopen? Hee�  het grijparmen of een automatische papierprikker? Alles mag.
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Dieren en zwerfafval - p. 3

Ken je Holle Bolle Gijs uit de E� eling? De pratende vuilnisbak 



Voorbereiding
Als introductie op het thema zwerfafval, krijgen 
de leerlingen een opdracht ter voorbereiding op 
deze les: Zwerfafvalbingo.   
Deel de bingokaarten uit en laat de kinderen de 
dag voorafgaande aan deze les, thuis in de eigen 
straat, buurt of bij een winkelcentrum eens een 
kwartier zoeken naar zwerfafval. Gevonden afval is bingo en wordt aangetekend op de bingokaart.
Bingokaartjes gaan weer mee naar school en besproken aan het begin van de les. Wat is er zoal 
gevonden? Is er een top 5 van meest gevonden zwerfafval? En op welke plek was veel afval te vinden? 
(Tijdbesteding 10 min.)

Lestijd:    50 - 60 min. + huiswerkopdracht voorafgaande aan de les
Geschikt voor:  leerlingen van groep 7 & 8
Benodigdheden: Digibord of tablet/computer, pen

Leerdoelen:  
1) De leerlingen kunnen vertellen wat zwerfafval is.
2) De leerlingen kunnen vertellen hoe dieren de dupe worden van zwerfafval.
3) De leerlingen kunnen vertellen hoe je kunt voorkomen dat dieren de dupe worden van zwerfafval.

Link naar video’s: 
Plastic soep: bit.do/plasticzee (duur: 1:41)
Dierenambulance: bit.do/zwerfafval-dieren (duur: 3:02)
Meerkoeten: bit.do/meerkoet (duur: 2:43)

Antwoorden

Basiskennis zwerfafval:
1A. 8 miljoen ton plastic / 8 miljard kilo plastic
1B. Het brokkelt af in kleine stukjes.
1C.  Afbreekbaar bioplastic produceren en bestaand plastic recyclen

2A.  een vogel kan met zijn poten of hals in de touwtjes van het 
mondkapje verstrikt raken.

2B .

Dieren en zwerfafval
Positief: bijv. de meerkoet hoe�  minder te zoeken naar nestmateriaal, het is stevig, het laat zien wat een 
aanpassingsvermogen een meerkoet hee� .
Negatief: bijv. het is onnatuurlijk, er zit misschien beschimmeld eten op, dat is ongezond voor ze. Het is een 
treurig gezicht, die rommel in de gracht.

HANDLEIDING DOCENT

B I N G O
Sigarettenfilter Snoep/ 

koekwikkel Plastic zak Lolliestokje Koffiebeker

Koffiebekerdeksel Hamburgerdoosje Sigarettenpakje Krant Blikje

Plastic flesje Plastic dop Mondkapje Patatbakje Sixpack-houder

Rietje Tissue/ 
servetten Restjes ballon Kartonnen  

drinkpakje Iets anders ...
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mondkapje verstrikt raken.
2B .

http://bit.do/plasticzee
http://bit.do/zwerfafval-dieren
http://bit.do/meerkoet
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