29 Plastic Fantastic

Plastic Fantastic
Plastic is fantastisch! We gebruiken
het overal voor, kijk maar eens om je
heen. Maar plastic heeft ook
nadelen: de grondstof, olie, raakt
op. Het is slecht voor de natuur,
want plastic afval verteert niet
en recycling is ingewikkeld.

Milieuorganisatie: “Plastic

Marrit: “Er wordt jaarlijks

Recycle-bedrijf: “Er zijn

300 miljard kilogram nieuw

wel zes soorten plastic.

plastic gemaakt. Kan dat

We kunnen wel wat hulp bij

niet minder?”

het sorteren gebruiken.”

vervuilt de aarde, de rivieren
en onze zee. We moeten de
vervuiling stoppen!”
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Hoe kunnen we

Waar moet jouw oplossing aan voldoen?

de plasticproblemen
nu en in de toekomst
verminderen?
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Wat is het probleem
precies? Waarom wordt er
zoveel plastic gemaakt?
Onderzoek het plasticprobleem. Welke onderzoeksrichting kies jij?

Welke ideeën en
oplossingen zijn er al?
Wat kun je daarvan
gebruiken?

Werk jouw idee voor het
plasticprobleem uit in een
schets. Verzamel wat je
nodig hebt.

Maak van de schets
een werkend prototype.
Test en verbeter deze
tot je tevreden bent.

Maak een kleine
tentoonstelling over
‘plasticproblematiek’
waarin je jouw oplossingen presenteert.

Hoe kunnen we
de plasticproblemen
nu en in de toekomst
verminderen?

Refill
Veel plastic verpakkingen kun je hervullen.
Denk aan shampoo en schoonmaakmiddelen.
Wat is daarvoor nodig? Een tapstation in
de supermarkt? Werk ‘hervullen’ uit tot
een plan.
Hergebruik
Kunnen we meubels, kleding of andere
producten maken van bestaande plastic
verpakkingen?

Bioplastic
Afbreekbaar plastic is een oplossing voor
het afvalprobleem. Maak zelf Bioplastic.
Actie!
Mensen moeten in actie komen tegen het
plasticprobleem! Maak een campagnefilm
om ze hiervan te overtuigen.

Wereldprobleem
86% van al het plastic in de zee komt uit
Azië, grotendeels via 8 grote rivieren.
Hoe voorkom je dat het in zee belandt?
Ontwerp een plasticsluis of een ‘zeehark’.
Houd rekening met de scheepvaart.

“Dank u wel”
Zwerfafval is een groot probleem.
Bouw de aantrekkelijkste prullenbak ooit,
maak weggooien leuk!

Om de uitdaging aan te gaan heb je
materialen nodig. Eigenlijk kun je
alles gebruiken om je prototype te
realiseren. Hiernaast vind je een

Plastictester
Er zijn veel verschillende soorten plastic.
Onderzoek welke soorten en ontwikkel
een tester op basis van de eigenschappen.
Zo kun je nog gerichter plastic scheiden!

Plat plastic
Verpakkingen zonder lucht, dat scheelt veel
ruimte bij het afval scheiden. Bouw een
krachtige plasticpletter of -hakker met een
hefboom.

Harken en scheppen
Bewegende constructies maak je
met technisch constructiemateriaal.
Benut motoren en sensoren uit de
STEAM-sets.

Eigenschappen
Verzamel verschillende soorten
plastic, zoals PVC, PET, polypropyleen
of polystyreen (piepschuim) om de
eigenschappen te onderzoeken.

Interactie
Minicomputers zoals de Micro:bit kunnen waarnemen en reageren. Gebruik
ze voor een interactieve afvalbak.

Bioplastic
Pan, kookplaatje, glycerine, zetmeel
en azijn. Meer heb je niet nodig.
Met levensmiddelenkleurstof wordt
het prachtig.

aantal materiaalsuggesties voor
deze challenge.

Prototype
Een prototype ‘tapstation’ maak je
met een basis van hout, karton of
constructiemateriaal.

Tip 1: Bioplastic maken
Bioplastic droogt aan de lucht, maak
het daarom niet te dik. Test of het ook
echt afbreekbaar is.

Tip 2: Breed of smal
Plastic is een veelomvattend probleem.
Maak het kleiner door te focussen
op recycling, plastic soep, afval of
alternatieven.

Kijk in de STEAM-starter of Space Navigator voor meer informatie

Pletten
Met wat hout, schroeven, bouten
en een boormachine zit een stevige
hefboom zo in elkaar.

Tip 3: Onderzoeken
Er is veel interessants op internet
te vinden over plasticproblematiek.
Benut het tijdens dit project.

