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Waarom Is

en andere Vragen
over VASTE STOFFEN,

VLOEISTOFFEN en GASSEN



Gaan plastic tasjes

eeuwig mee?
Je hebt vast wel gehoord van de plastic soep.

Plastic is een GROOT probleem. Het

belandt als afval op het land en in zeeën

en oceanen, en daar blijft het heel lang.

Hoe lang blijft het liggen?
Plastic is lang houdbaar, maar omdat het pas 150

jaar geleden is uitgevonden, weten we niet precies

hoe lang. Maar het vergaat niet

en het rot ook niet, zoals natuurlijke

materialen doen. Misschien blijft

het wel duizenden jaren liggen!
Zeedieren, kwallen

bijvoorbeeld, kunnen denken

dat het plastic voedsel is
Maar ze sterven als ze het

opeten
Als iets rot, wordt het biologisch afgebroken.
Bacteriën eten het op en verteren het. Zo worden er
natuurlijke stoffen van gemaakt.

Een appel rot al na
een paar dagen

Hout Vergaat
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tasjes
niet!



Waarom rot plastic niet? Monomeren
plastic is een synthetisch materiaal. Dat zijn heel kleine

betekent dat het door mensen gemaakt is. moleculen

Het is wel gemaakt van natuurlijke materialen,

meestal van aardolie, uit de grond.

Aardolie is een fossiele brandstof,
ontstaan Uit fossielen Van dieren. die zich

samen Voegen tot

Om plastic te maken, verhitten we olie
sterke, lange ketens

stoffen Uit de aardolie. Daardoor als je ze verhit. Dan

veranderen de moleculen van die stoffen zijn het polymeren

Het GOEDE NIEUWS is .
Plastic is een ontzettend bruikbaar en veelzijdig materiaal.

lang houdbaar
flexibel

goedkoop

Het SLECHTE

waterdicht

sterk licht

Daarom gebruiken we het zoveel!

NIEUWS is..
De polymeren in plastic zijn
groot en sterk. Bacteriën
kunnen ze niet verteren.
Daardoor rot plastic niet weg.
Het kan in kleine stukjes
Worden afgebroken, maar het
blijft plastic en dus schadelijkvoor dieren en de natuur.

Wat kunnen HELP!
o

we doen? oo

Kunststoffen

uitvinden die

wél worden

afgebroken.
Bacteriën kweken

Manieren vinden om die plastic kunnen
verteren.

plastic op te ruimen.

Tot die tijd is het een goed idee om zo min mogelijk

plastic te gebruiken, vooral geen plastic tasjes!
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