
Rotzooi uit de rivier             
Je leert dat plastic in zee 
vaak van rivieren komt.

In het filmpje zag je een 
plasticvanger. Die is bedacht 
door de Nederlander Boyan 
Slat. In rivieren in Azië drijft 
veel plastic. Deze plasticvanger 
vangt dat plastic. Anders drijft 
het naar zee. 

Dieren hebben veel last 
van plastic. Zeeschildpadden 
bijvoorbeeld. Als ze plastic 
eten, kunnen ze sterven. 

De uitvinding van Boyan helpt, 
maar het probleem is dat er 
steeds nieuw plastic bij komt. 
Want in Aziatische landen zoals 
Maleisië en Indonesië kunnen 
mensen hun afval niet goed 
weggooien. Er zijn bijvoorbeeld 
niet overal vuilniswagens 
zoals we in Nederland gewend 
zijn. 

Afval komt op straat of in de 
rivieren terecht. Ook plastic 
van vuilnisbelten komt vaak 
toch in de rivieren terecht.

Groep 5/6
Wat heb je 
nodig?
Pen of potlood, 
stiften,  
tekenvel (A3),   
internet

Tijd
30 Minuten

Werkwijze
Alleen of met 
z’n tweeën

Onderzoek
van Janouk

1 3

2 Wat zie je?
In het filmpje zag je veel afval. Schrijf 4 voorwerpen 
op die je hebt gezien. 

(Je mag ook terugspoelen en het filmpje op pauze 
zetten)

Ga naar www.wwf.nl/bron
1. Scroll naar beneden tot je ziet staan:                    

‘Les 9: Rotzooi uit de rivier’.

2. Klik op het plaatje. 

3. Bekijk het filmpje.

Lees de tekst! Kleur de 
dikgedrukte woorden blauw.
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Toekomst-vraag 
van Janouk
Hebben we in 
Nederland ook 
een plastic-
probleem?Als je nog niet klaar bent met plastic

Ga thuis samen met iemand op pad om plastic afval te 
verzamelen. Neem een plastic afvalzak mee en raap al het 
plastic of blik op dat je tegenkomt. Houd de tijd bij. Hoeveel 
hebben jullie na een kwartier? Maak er een foto van. Deel het 
de volgende dag met de klas.

5

Le
s 

9(
5-

6)
 - 

11
-1

1-
19

 | 
©

 F
ot

og
ra

fie
:  

na
tu

re
pl

.co
m

 /
 P

au
l W

ill
ia

m
s 

/ 
W

W
F, 

 T
he

 O
ce

an
 C

le
an

up

TIP: Kies een voorwerp dat je bij 1 hebt opgeschreven. Hoe 
zou jouw dier daar last van kunnen hebben?

In actie!
Jouw gekozen dier bij 4 verdient een zee zonder plastic. Tijd om 
dat aan meer mensen te vertellen! Maak een poster voor jouw 
zeedier. Met de poster vraag je aandacht voor plastic in rivieren 
en oceanen. Laat zien hoe jouw dier daar last van heeft of hoe 
mensen jouw dier kunnen helpen.  
Gebruik het tekenvel. Je mag tekenen, verven maar ook 
plaatjes van internet zoeken.

Laat zien
Kies een klasgenoot uit en bekijk elkaars poster. 
Schrijf op het werkblad van de ander wat je mooi 
of goed vindt aan de poster. 

Compliment van:

Dieren in de problemen
Zeedieren hebben last van plastic. Schrijf jouw 
lievelingszeedier hieronder op. 
Denk je dat jouw dier ook last van plastic 
heeft? Raakt hij er in verstrikt? Of eet hij het 
misschien op? 

Schrijf op wat jij denkt dat er gebeurt als jouw 
zeedier plastic tegenkomt. Je mag je fantasie 
gebruiken. 

TIP: Je kunt je poster ook op de computer maken, vraag aan 
je juf of meester hoe je dat kunt doen.

Voorbeeld van Janouk

Mijn favoriete zeedier: Dit gebeurt er:

Favoriete zeedier:

De zeeschildpad

Dit gebeurt er:
Heeft last van plastic omdat 
hij soms tasjes eet, die lijken 
op kwallen, één van zijn 
lievelingshapjes!



Rotzooi uit de rivier (groep 5-6)
Handleiding
De kinderen kunnen het werkblad zelfstandig of in tweetallen maken.

1 Bekijk het filmpje (www.wwf.nl/jeugd/educatie/toekomstkunde/bronnen/
les-9-bron) klassikaal en zet het na afloop op een duidelijk shot op pauze. 
Bespreek met de kinderen wat ze zien. Aanvullend kun je nog een extra 
vraag stellen: hoe denk je dat dit plastic hier is gekomen? Haak hierbij 
aan op het verhaaltje bij onderdeel 3 van het werkblad.

Lees dit verhaaltje voor (of laat verschillende kinderen het hardop lezen) 
en verwijs naar het filmpje.

Bij deze opdracht mogen kinderen zelf een dier kiezen en hier op een 
creatieve wijze over schrijven. Het voorbeeld van Janouk geeft richting. 
Er zijn een aantal manieren waarop dieren last kunnen hebben van 
plastic: ze raken verstrikt, ze stikken erdoor of eten het op waardoor ze 
verhongeren (zie antwoordenblad voor verdere toelichting).

De posters kunnen ze maken op A3-papier. Geef de kinderen richting 
door ze alleen te laten tekenen, of juist creatieve vrijheid, waarbij ze ook 
plaatjes kunnen zoeken en plakken. Voor kinderen die vaardig zijn met 
de computer is een digitale poster een leuk alternatief. Dat kan in Word/
Powerpoint, of via Canva (www.canva.com). Daarvoor moet je wel een 
(gratis) account aanmaken.

Toekomst-vraag
Vraag de kinderen of zij weleens plastic vervuiling zien, bijvoorbeeld op 
weg naar school. Wat vinden ze daarvan? 
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Winactie!
Bij deze Toekomstkunde-les kun je een WWF-prijzenpakket winnen! Door 
de posters die gemaakt zijn bij opdracht 5 van het werkblad in te sturen, 
maak je kans. Kijk op www.wwf.nl/jeugd/educatie/toekomstkunde/
winactie voor meer informatie en de te winnen prijzen.



Rotzooi uit de rivier (groep 5-6)
Antwoorden

Er is een heleboel te zien in de video. Naast plastic zie je ook veel 
planten uit de rivier. Plastic voorwerpen die je misschien gezien hebt:

• Rietjes
• Kleine en grote drinkflessen
• Verpakkingen (van bijvoorbeeld chips of snoep)
• Verpakkingsfolie
• Bestek (lepels en messen)
• Drinkblikjes
• Dopjes van flessen
• (Eet)bakjes en (drink)bekers
• Emmer
• Bloempot
• Flessen van wasmiddel of schoonmaakmiddel

Heel veel zeedieren kunnen last hebben van plastic. Van grote walvissen 
en zeehonden tot aan kleine visjes of zelf mini-diertjes als plankton. Ze 
kunnen op veel manieren last hebben van plastic. Bijvoorbeeld: 

• Ze raken verstrikt in plastic (bijvoorbeeld in visnetten, touwen of 
plastic tasjes). Dan kunnen ze niet goed meer bewegen, ademhalen of 
groeien.

• Ze stikken door plastic (doordat ze het eten of het vast komt te 
zitten).

• Ze verhongeren door plastic (omdat ze het opgegeten hebben, zit hun 
maag vol. Dan hebben ze minder honger en eten ze te weinig, daar 
kunnen dieren dood door gaan).

1

4


