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Inleiding 

 Mijn onderwerp is plastic soep 

 Omdat ik het zielig vindt dat dieren dood gaan door plastic. 

- Jullie gaan leren waarom plastic soep slecht is voor dieren. 

- Waar het is. 

- Hoeveel plastic er ongeveer per dag in de oceaan komt. 

- Waarom dieren dood gaan door plastic. 

- En de gebeurt als je het op straat gooit. 

Hieronder kun je lezen wat de antwoorden op mijn vragen zijn. 
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Hoofdstuk 1. Waarom is plastic soep slecht voor dieren? 

1.1 Waarom gaan dieren dood door plastic? 

Plastic ligt vervuilt in het water. Dan wordt het steeds giftiger. Voor zeedieren lijkt het normaal 

voedsel. Maar in het echt is dat niet zo het is plastic. dus de dieren stikken er in en gaan dood. 

 

1.2 Wat is slecht voor de dieren. 

 Het plastic is slecht voor de dieren. Omdat ze het eten en daarna gaan ze dood. 

1.3 De gevolgen als dieren plastic eten 

De dieren stikken in het plastic. Als ze het opeten. 

1.4 De conclusie als dieren plastic eten. 

Als dieren plastic eten stikken ze erin. Dus ze gaan dood door plastic. 
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Hoofdstuk 2.Waar is plastic soep? 

2.1 In de Stille Oceaan. 

In de stille oceaan is ook plastic soep. Dagelijks komt er 12.000 in de oceaan terecht. Per jaar komt 

ongeveer 8 MILJOEN plastic in de oceaan. 

 

2.2 waar is het meeste plastic soep? 

De plek waar het meeste plastic soep ligt is tussen de Amerikaanse westkust en hawaï. Er is zoveel 

plastic dat het de Garbage Patch wordt genoemd. 

2.3 De gevolgen als je plastic op straat gooit 

Als je plastic op straat gooit komt het in de oceaan terecht. Het breekt in kleine stukjes plastic en 

grootte stukjes plastic. de kleine stukjes plastic hebben gevolgen. de dieren eten het op en raken 

verstrikt en gaan dood. 

 

2.4 De conclusie als je plastic op straat gooit. 

Als je plastic op straat gooit komt het in de oceaan terecht. Het plastic breekt in stukjes. 

En de dieren eten het plastic en ze stikken er in en gaan dood.   
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Hoofdstuk 3.Waar is de grootste stroming aan plastic soep? 

3.1De grootste stroming aan plastic soep 

De grootste stroming aan plastic soep ligt tussen de amerikaanse westkust en hawaï. Die stroming is 

zo groot dat het de Garbage Patch wordt genoemd. 

 

3.2Waar is de grootste stroming van plastic soep? 

Tussen De amerikaanse westkust en hawaï. En er ligt zoveel dat je het eigenlijk geen vuilnisbelt kan 

noemen. 

3.3De gevolgen waarom het de Garbage Patch wordt genoemd. 

Het wordt de garbage Patch genoemd omdat er zoveel plastic is. Zelf als er grote golven zijn kun je 

het zelfs in de golven zien. 

 

3.4De conclusie waarom het de Garbage Patch wordt genoemd. 

Het wordt de Garbage Patch genoemd omdat er veel plastic is. Want Garbage Patch betekent 

vuilnisbelt. 
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 De conclusie van plastic soep. 

Als je plastic op straat gooit gaat het niet zomaar weg. 

Het gaat de zeeën en de oceanen in het verteert niet. 

Maar het brokkelt af in stukjes plastic grote en kleine stukjes plastic. 

De kleine stukjes plastic hebben gevolgen. 

Die kleine stukjes plastic die eten de dieren. 

Ze denken dat het normaal voedsel voor hun is. 

Maar het is plastic, dus ze stikken in het plastic. 

Dus de dieren overlijden dat kan gevaarlijk zijn voor de mens. 

Omdat de dieren giftige stof binnen krijgen. 

Als wij dat dier eten kunnen we ook giftige stof binnen krijgen van dat dier. 

En de grootste stroming van plastic soep is tussen de Amerikaanse westkust 

en Hawaï. 

Die stroming is zo groot dat het de Garbage Patch wordt genoemd.  

En ik hoop dat jullie geen plastic meer op straat gooien maar in de vuilnisbak! 
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