PLASTIC IN DE
ZEE IS NIET OKAY!

PLASTIC TROEP
Helaas gaat per jaar lang
niet al het plastic afval mee
met de vuilnisophaaldienst,
maar belandt een hele
hoop hiervan in de natuur,
en uiteindelijk in zee.

Het gaat lang mee, is goedkoop om te maken
en erg handig, maar plastic veroorzaakt
enorme schade aan onze bijzondere planeet.

2050
Als we zo doorgaan, kan het
zijn dat er in 2050 meer
plastic in de zee is dan vis.

99%
Wanneer het eenmaal in het water
is beland, breekt plastic af in
kleine deeltjes die microplastics
heten. In 2050 kunnen 99% van
de zeevogels microplastics in of
bij zich dragen.

BUIKPĲN

Ook al recyclen we al veel weggooiplastic, slechts
9% van al het plastic in de wereld wordt
gerecycled. Het is dus beter minder plastic te
gebruiken, zoals bijvoorbeeld door het gebruiken
van herbruikbare waterﬂessen. Ongeveer 33%
van al het plastic verdwijnt in onze kwetsbare
ecosystemen, zoals in rivieren en oceanen.

WAT EEN BOEL
FLESSEN

SCHILDPAD-TISCH!
WWF werkt samen met inheemse
gemeenschappen aan het geregeld
opruimen van stranden waar
zeeschildpadden hun eieren leggen. Zo
helpen zij samen de zeeschildpadden te
beschermen, zodat die niet verstrikt raken
in plastic afval, zoals visnetten. En zodat
de baby schildpadden naar de zee
kunnen rennen als ze uit hun ei kruipen.

Zeedieren kunnen plastic
afval voor voedsel aanzien
of er zelfs in stikken, maar
ook vast komen te zitten in
plastic verpakkingen of
oude vislijnen.

RED DE WALVISSEN
WWF monitort hoeveelheden
vervuilende stoﬀen, zoals plastic in
walvissen door kleine beetjes
walvishuid en -blubber te
onderzoeken.

VERMINDEREN &
HERGEBRUIKEN

MEER, MEER, MEER
We produceren ongeveer 20 keer
meer plastic dan 50 jaar geleden
en dit kan zelfs verdubbelen in de
komende 20 jaar.

400

Wereldwijd worden er
elke minuut een
miljoen plastic water
ﬂessen gebruikt en 91%
ervan worden niet
gerecycled.

Het duurt 400 jaar voordat een
plastic waterﬂes afbreekt.
Daarom is weggooiplastic, zoals
plastic rietjes, ﬂesjes en tasjes
extra slecht - soms worden ze
maar voor een paar seconden
gebruikt, maar blijven ze voor wel
eeuwen op aarde.

SAMEN IN ACTIE
TEGEN PLASTIC!
Kijk voor meer informatie op
www.wwfguianas.org

