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Naam: 

Leeftijd:

Ruimt de natuur dit op? 
Of blijft het daar voor eeuwig liggen? Of blijft het daar voor eeuwig liggen? 
We gebruiken met z’n allen allerlei materialen. Helaas komen sommige van deze materialen in We gebruiken met z’n allen allerlei materialen. Helaas komen sommige van deze materialen in 
de natuur terecht. Ga samen met de bosw8er op onderzoek naar de materialen en hoelang het de natuur terecht. Ga samen met de bosw8er op onderzoek naar de materialen en hoelang het 
duurt voordat ze zijn afgebroken door de natuur.duurt voordat ze zijn afgebroken door de natuur.

Ruimt de natuur dit op? Ruimt de natuur dit op? 

Vul hieronder in...
Hoe lang denk jij dat de natuur nodig heeft de hieronder Hoe lang denk jij dat de natuur nodig heeft de hieronder 
vermelde materialen ‘op te ruimen’. Zijn het dagen, weken, maanden?vermelde materialen ‘op te ruimen’. Zijn het dagen, weken, maanden?

Plastic            

(Denk hierbij aan ballonnen, rietjes en verpakkingen)(Denk hierbij aan ballonnen, rietjes en verpakkingen)

Papier                      
(Bijvoorbeeld wc-papier, kranten, zakdoekjes)(Bijvoorbeeld wc-papier, kranten, zakdoekjes)

IJzer                          
(Zoals frisdrankblikje, folie, fiets)(Zoals frisdrankblikje, folie, fiets)

Chemisch            
(Denk ook aan batterijen, telefoons)(Denk ook aan batterijen, telefoons)(Denk ook aan batterijen, telefoons)

Ruimt de natuur dit op? Ruimt de natuur dit op? 
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Naam: 

Leeftijd:

En hoe ruimt de natuur En hoe ruimt de natuur 
haar eigen ‘rommel’ op? haar eigen ‘rommel’ op? 

Dode takken, bladeren, vruchten, dode dieren, dode bomen, veren, Dode takken, bladeren, vruchten, dode dieren, dode bomen, veren, 
schelpen, slakkenhuizen, waar blijven die dan? schelpen, slakkenhuizen, waar blijven die dan? 

Tijd om de kringloop van de mens en die van de natuur eens te vergelijken. Succes!Tijd om de kringloop van de mens en die van de natuur eens te vergelijken. Succes!

Groen afval  
(Denk hierbij tuinafval, bananenschil, appelschil, mandarijnenschil)(Denk hierbij tuinafval, bananenschil, appelschil, mandarijnenschil)

Anders...       
(Wat vind je nog meer? En van welk materiaal?)(Wat vind je nog meer? En van welk materiaal?)
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