Groep 7/8
Dit heb je
nodig:
Pen, internet
Tijd:
30 minuten

Ballonnen
oplaten?

Werkwijze:
Met z’n
tweeën

Je leert wat gemeenten
doen tegen vervuiling
door ballonnen.
In de lucht					
Mensen laten soms ballonnen op om iets te vieren of
te herdenken. Maar die ballonnen komen ook weer naar
beneden. Welke problemen kunnen er dan ontstaan?
Schrijf binnen 30 seconden zoveel mogelijk op.

Onderzoek
van Janouk
.

Op een stuk Nederlands strand
zo groot als een voetbalveld
liggen gemiddeld wel 13
ballonnen.			

.

Ballonnen zijn vaak gemaakt
van latex. Dat is een plakkend
spul dat van bomen komt. 		
			
Vaak zit er een plastic laagje
aan de binnenkant van een
ballon. Zo knapt die minder
snel.

.

Ook ballonnen die
niet opgelaten
worden, komen in de
natuur terecht.

Ga naar wwf.nl/bron
1. Klik op: “Les 33: Ballonnen oplaten?”.
2. Lees het artikel.

.

Door dat laagje vergaan
ballonnen heel langzaam. Ze
blijven lang in de natuur.

.

Ballonnen stijgen op door het
gas helium.			

.

Opgelaten ballonnen kunnen
duizenden kilometers reizen
voordat ze knappen.

.

Er zijn in Polen en Zweden
ballonnen gevonden
van een Nederlandse
ballonnenwedstrijd.		

.

In de magen van koeien,
schapen, vogels, dolfijnen en
zeeschildpadden zijn stukjes
ballon gevonden.

Ballonnen zijn
nodig om een
feestje leuk te
maken.
eens / oneens

Jouw gemeente
Ga weer naar de pagina van ‘Les 33:
Ballonnen oplaten?’ op wwf.nl/bron.
Klik nu op de knop ‘In jouw gemeente’, dat
is de tweede knop op de pagina. Je komt
dan op een website. Bekijk daar of jouw
gemeente ballonnen oplaten verboden
heeft.

a. Hoe zit dat in jouw gemeente?
Kijk op de kaart en zet een rondje om
de goede kleur.

Groen

Oranje

• Groen betekent dat het oplaten van
ballonnen verboden is.
• Oranje betekent dat de gemeente het
afraadt, maar dat het nog wel mag.
• Rood betekent dat de gemeente het niet
verbiedt en het ook niet afraadt.

c. Is het belangrijk dat meer
gemeenten het oplaten van ballonnen
verbieden? Leg je antwoord uit.

Rood

b. Wat vind je daarvan?

Verwerken

Groen:

Kijk naar de kleur van jouw gemeente bij
4a. Die kleur bepaalt bij deze opdracht wat
je gaat doen.

Samen met een klasgenoot ga je een
bericht maken voor de gemeente.
Verteldaarin wat jullie vinden van de
keuze van de gemeente om het oplaten
van ballonnen te verbieden.

Oranje en rood:

Tip!

Probeer de gemeente ook een oplossing
te geven voor als mensen toch ballonnen
willen oplaten.

Tip!

Vraag of de gemeente een reactie wil
sturen op jullie idee.

Insturen
Vertel jullie idee of oplossing aan de klas. Wat
vinden ze ervan? Jullie juf of meester kan daarna
helpen bij het insturen naar de gemeente.
Als je nog niet klaar bent met ballonnen
Voor een feestje kun je veel spullen gebruiken. Maak een
checklist voor een duurzaam feestje, zonder wegwerp plastic
en dingen die je na 1 keer weggooit. Denk ook na over dingen
die nodig zijn voor eten en drinken

van Jano
uk
Tip

Kies voor het
volgende
feestje bij
jullie thuis
voor iets anders
dan ballonnen!
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Nu je toch de aandacht van de
gemeente hebt: schrijf in je bericht
over een onderwerp waar jullie je beide
zorgen over maken. Het moet wel te
maken hebben met dieren, natuur of
vervuiling. En geef ook tips hoe dat op
te lossen! De vorm mogen jullie zelf
bepalen.

Tijd voor actie! Samen met een
klasgenoot ga je een bericht maken
voor de gemeente. Met dit bericht
moet duidelijk worden welke schade
ballonnen in de natuur veroorzaken.
Hoe jullie dit bericht maken mogen
jullie zelf weten. Schrijf bijvoorbeeld
een brief of maak een actieposter!

