
Wat een 
hoop plastic!

Ja, alles is verpakt.
Hoe maken ze 
eigenlijk al dat 

plastic?

Uit aardolie. En dat 
is niet zo goed, 
want aardolie 
raakt op.

Maar het is beter om 
bioplastic te gebruiken.

Als je plastic in de vuilnisbak gooit, 
wordt het verbrand. Als we 
het inzamelen, kan het 
gedeeltelijk worden 
gerecycled.

Wat gebeurt 
er hierna 
eigenlijk
mee?

Aardappelplastic, 
kunnen wij dat ook 
maken?

Natuurlijk!
Plastic dat composteert. Het wordt 
bijvoorbeeld gemaakt uit het zetmeel 
                  van aardappelen.

Wat is bioplastic?

Puzzel Het cijfer bij ieder voorwerp in 

de tekening geeft aan welke letter 

van het woord je, dat bij de tekening 

hoort, in het vakje aan het eind van 

het lint moet zetten. De oplossing is 

een soort aardappel.
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Wat heb je nodig?
● water
● eetlepel
● steelpan
● aardappelzetmeel
● theelepel
● azijn
● glycerine 
(te koop bij de drogist)
● voedselkleurstof, voor 
gekleurd plastic
● bakpapier

Wat moet je doen?
1) Giet 5 eetlepels koud 
water in de steelpan.
2) Doe er een eetlepel 
aardappelzetmeel bij.
3) Doe er een theelepel 
azijn en een theelepel 
glycerine bij. Roer goed.
4) Voeg voor een gekleurde 
plastic 5 druppels voedsel-
kleurstof toe en roer goed.
5) Vraag een volwassene 
om het mengsel zachtjes 
aan de kook te brengen. 
Blijf roeren totdat het kookt 
en laat het dan al roerend 
5 minuten doorkoken. 
6) Spreid het mengsel met 
de eetlepel in een laagje 
uit op het bakpapier. 
Het duurt zeker een dag 
voordat het goed droog is.

Wil je meer proefjes doen? 
Kijk dan op www.C3.nl/kids
onder Proefjes.

Plastic uit 
aardappelzetmeel

RAADSEL
Het is wit en heeft 

het koud. Ra,ra, 
wat is dat?    

Wist je dat het ook 
mogelijk is om 

bioplastic te maken uit 
fruitschillen?

Oplossing raadsel: een geschilde aardappel
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