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Circulaire economie: voorkennis in kaart gebracht

A B C

Presentator
Presentatienotities
Laat de leerlingen fysiek in vakken staan i.p.v. zitten aan de bank!1 jaar gratis principe (tv-programma)



1. Hoe groot is het volume plastics dat elke minuut zijn 
weg vindt naar de oceaan??Vrachtwagen - Boeiing 747 

- Containerschip



Presentator
Presentatienotities
Hoe groot is het volume plastics dat elke minuut haar weg vindt naar de oceaan? Vrachtwagen - Boeiing 747 – ContainerschipKlinkt positief t.o.v. een Boeiing 747 of containerschip maar is het niet. Stel je voor, een vrachtwagen élke minuut.-> Tegen 2050 qua gewicht meer plastic dan vis in de oceaan, berekend door de Ellen Mc Carter Foundation.Bovendien wordt nu een groot deel van ons afval geëxporteerd, maar dat is verleggen van het probleem. -> Onhoudbare situatie!



2. Heel veel kunststoffen zijn recyleerbaar, maar 
hoeveel procent van de kunststoffen op wereldschaal 
wordt effectief gerecycleerd? Vrachtwagen - Boeiing 

747 - Containerschip

<10% 20-25% 33%

Presentator
Presentatienotities
Wereldwijd: consumptie 78milj. ton plastic, 14% ophaling, slechts 2% hoogwaardige recyclage (behoudt materiaalniveau), de rest minderwaardige recylage of alsnog vuilnisbelt/verbrandingsoven (elektriciteit opwekken) - landfill - oceaandump
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Presentator
Presentatienotities
Wereldwijd: consumptie 78milj. ton plastic, 14% ophaling, slechts 2% hoogwaardige recyclage (behoudt materiaalniveau), de rest minderwaardige recylage of alsnog vuilnisbelt/verbrandingsoven (elektriciteit opwekken) - landfill - oceaandump



3. Hoeveel vaten olie worden er 
dagelijks verbruikt?

1.000.000 10.000.000 100.000.000



3. Hoeveel vaten olie worden er 
dagelijks verbruikt?

1.000.000 10.000.000
= 36,5 miljard 
vaten per jaar

100.000.000

Presentator
Presentatienotities
100.000.000/dagelijks = 36,5 miljard vaten/jaar



3. Hoeveel vaten olie zitten er nog in de 
aarde?

800 miljard 1.700 miljard 3.400 miljard



3. Hoeveel vaten olie zitten er nog in de 
aarde?

800 miljard 1.700 miljard
<50 jaar

3.400 miljard

Presentator
Presentatienotities
100.000.000/dagelijks = 36,5 miljard vaten/jaar800 miljard - 1700 miljard - 3400 miljard� 



4. Hoeveel % van de nog werkende tv’s werd in 2012 
vernieuwd?747 - Containerschip

40% 60% 80%



4. Hoeveel % van de nog werkende tv’s werd in 2012 
vernieuwd?747 - Containerschip

60%

Presentator
Presentatienotities
60%! Omwille van vernieuwing.



5. Met hoeveel % moeten we onze uitstoot jaarlijks 
verminderen tussen nu en 2030, om te voldoen aan de 
1,5°C temperatuur doelstelling ondertekend in het 
klimaatakkoord van Parijs? 

3,6% 7,6% 14,6%

Presentator
Presentatienotities
3.6% - 7.6% - 14.6%7.6% jaarlijks verminderen in tegenstelling tot de trend van jaarlijkse stijging… verlangt drastische veranderingDe doelstelling = de temperatuurstijging ruim onder 2°C (t.o.v. de pre-industriële periode) houden en zelfs nastreven om deze temperatuurstijging te beperken tot 1,5°C.
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Presentator
Presentatienotities
3.6% - 7.6% - 14.6%7.6% jaarlijks verminderen in tegenstelling tot de trend van jaarlijkse stijging… verlangt drastische veranderingDe doelstelling = de temperatuurstijging ruim onder 2°C (t.o.v. de pre-industriële periode) houden en zelfs nastreven om deze temperatuurstijging te beperken tot 1,5°C.On 14 July 2021, the European Commission unveiled its plan to meet 55% emission reduction by 2030, first step of the carbon neutrality set for 2050. Making Europe the first climate neutral continent in the world is our goal. These proposals aim to make all sectors of the EU's economy fit to meet this challenge.



Presentator
Presentatienotities
Stukje webinar met Jan Leyssens ter lancering van Circonopoly. Jan Leyssens is co-founder van Switchers die de game ontwikkelde.https://youtu.be/YBYGIvKiGDw10 minuten, dateert van 10.2020

https://www.youtube.com/watch?v=PX6f9Am7LJk&t=42s
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