
Welkom bij buitenplaats 
Kasteel Wijlre! 

Wat hebben plastic, afval en kunst met elkaar gemeen?  

Vandaag gaan we dat onderzoeken in drie tentoonstellingen: 

de Plastic Soupermarkt, de Bottle River en Rearranged. 



Waarom een supermarkt van afval? 
“We liepen op het strand in Brighton en het viel ons op hoeveel plastic er  
rondslingerde. We realiseerden ons dat het allemaal komt door onze winkel
gewoontes. Zo ontstond het idee het afval opnieuw in een supermarkt te zetten.” 

Lou McCurdy and Chloe Hanks (Dirty Beach) 



Welkom in de 
Plastic Soupermarkt! 
In de schappen van deze supermarkt staan producten die ook in 
een gewone supermarkt staan. Flesjes frisdrank, chips en 
snoep. 

Het is net een echte supermarkt. De verpakkingen zijn flitsend 
en er zijn aanbiedingen. Nederlanders zijn gek op aanbiedingen! 

De verpakkingen in deze supermarkt zijn niet vers of nieuw. 
Alles is opgevist uit het Amsterdamse IJ en opgeraapt van het 
Noordzeestrand. En in de kleine zaal is een speciaal winkel-
schap met afval dat is gevonden langs de oevers van de Maas in 
Limburg!

Alle producten zijn gewassen en hebben een nieuw etiket 
gekregen van de kunstenaars van Dirty Beach. 

Veel winkelplezier en succes met de opdrachten!

1Foto Amanda Jackson/FotoDocument



We gaan boodschappen 
        zoeken voor een feestje. 
Dit is je boodschappenlijstje.  

- Frisdrank
- Ballonnen 
- Chips 
- Water
- Servies

Eén ding 
is anders in deze 

supermarkt: je mag 
de boodschappen 

niet pakken of 
aanraken.
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We gaan boodschappen 
        zoeken voor een feestje. 
Dit is je boodschappenlijstje.  

1 Zoek een grote en 
          een kleine fles frisdrank. 

Kijk in de schappen van de Noordzee en het IJ. 

Zie je meer grote of kleine flessen? 
Is er een verschil? 
Waardoor zou dat komen?
Schrijf hieronder op: 

 
In het schap van de Maas is er niet zo’n groot verschil  
tussen het aantal gevonden kleine en grote flessen. 

Hoe zou dat komen? 
Schrijf hieronder op: 
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Ballonnen horen bij een feestje, maar ook in de lucht? 

Als je ballonnen oplaat in de lucht, waar gaan de ballonnen dan heen? 

 
Bij een ballonnenwedstrijd is er vaak een winnaar: de ballon die 
het verst komt. Maar er zijn ook verliezers: dieren die in de lintjes 
verstrikt raken. Of dieren die een lekker hapje zien in de ballon. 

Welke dieren zullen daar veel last van hebben?  

 

2          Volgende op onze lijst. Zoek naar 
ballonnen en ballonlintjes. 

Hoeveel 
ballonnen liggen er 

gemiddeld op 100 meter 

strand? (100 meter is 

ongeveer 1 voetbalveld.) 

Wat denk jij? 
Vul in:  - - - - ballonnen 
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Nu mag je je favoriete smaak chips zoeken! 
De kunstenaars hebben de zakjes chips een nieuwe  
naam gegeven. Wat zouden ze hiermee bedoelen? 

Zie je ook chips met smaken die je niet kent?  

 

3 Op zoek 
naar chips. 

         Volgende op onze lijst. Zoek naar 
ballonnen en ballonlintjes. 
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4          Nu gaan we op zoek
 naar bronwater.   

Vorig jaar werden in Nederland 815 miljoen kleine plastic flesjes 
verkocht. Dat is 815.000.000! Ruim 200 miljoen flesjes zijn voor de 
verkoop van bronwater. 

Al deze flesjes water moeten worden gemaakt in de fabriek, 
verpakt en daarna vervoerd worden met een vrachtwagen.

Kraanwater komt direct uit de kraan. Het is gezond, goedkoop, 
lekker en veel beter voor het milieu dan bronwater. 

Waarom kopen zoveel mensen bronwater?       

 

Hoe kun je ervoor zorgen dat mensen minder flesjes water kopen? 
Bedenk een idee en schrijf op: 
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Plastic bestek en plastic bordjes. Lekker makkelijk voor een feest-
je! Niet afwassen en hup, in de vuilnisbak! Is het nodig om plastic 
servies te gebruiken? 

Wat vind jij? 

 

5         Nu gaan we op zoek
 naar bronwater.   

         Zoek een mes, 
                 vork en lepel. 
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Zoek een plastic tas in de winkel.

Supermarkten verdienen veel geld aan de verkoop van plastic 
tasjes. Wel €47 miljoen per jaar! Plastic tassen komen ook vaak 
terecht op straat. Met grote gevolgen. 

Veel dieren overlijden door plastic in de maag. Zo zijn er al 
dolfijnen, een olifant en een  krokodil dood gevonden met plastic 
tassen in de maag. In Nederland wordt in de maag van bijna alle 
doodgevonden Stormvogels plastic in de maag gevonden. 

Bedenk oplossingen en ideeën zodat mensen minder plastic tassen gebruiken.  

 

6 Je hebt alle boodschappen nu gedaan. 
          Die moeten mee! Tasje erbij?  
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 De tentoonstelling heet TruCost  
 Super-M-Art– de échte-kosten-supermarkt.
 
    Wat bedoelen de kunstenaars met de échte kosten? 
                  Welke kosten vergeten we? 

7Je hebt alle boodschappen nu gedaan. 
          Die moeten mee! Tasje erbij?  

Dan gaan we nu 
            afrekenen. 

De winkel van de Plastic Soupermarkt werd gebouwd door 
Ekoplaza. Samen met de Plastic Soup Foundation werkt 
de supermarkt aan minder plastic in de supermarkt.
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In de supermarkt vind je een:

- Poppenbeen 
- Pistool 
- Schoen 

Deze voorwerpen zijn gevonden bij de Maas. 
Van wie zou het voorwerp zijn geweest? 
Is het verloren, gepikt of weggegooid? 
Hoe zou het langs de Maas zijn beland? 

Kies 1 voorwerp uit en bedenk een kort verhaal!  
Je kunt hier het papier en de pen voor gebruiken

      

8 Schrijf jouw 
     verhaal!
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9                  Kunst van 
    gevonden voorwerpen.

Op de bovenverdieping van het Koetshuis  
(boven de Plastic Soupermarkt) zie je  
diverse kunst werken. Bekijk het kunstwerk  
van Tony Cragg, Birnan Wood (1985). 

Tony Cragg maakt installaties van voorwerpen 
die je elke dag om je heen ziet.

De kunstenaar heeft alle voorwerpen bedekt met een  
speciaal laagje waardoor ze samen een mooi geheel vormen. 
Waar is dit laagje van gemaakt ? 
 
Welke voorwerpen zie je allemaal? En van welk materiaal 
(zoals hout, ijzer, plastic) zijn ze meestal gemaakt? 

Tony Cragg maakt installaties van spullen die je 
elke dag om je heen ziet. Met zijn beelden van 
gevonden voorwerpen wil Tony Cragg laten zien 
dat de spullen die wij zomaar weggooien eigenlijk 
heel mooi zijn. Wat vind je ervan dat hij van 
‘waardeloos’ afval ‘waardevolle’ kunst maakt? 

foto Birnan Wood

Geef je mening. 
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10 De Bottle River – ‘flessenrivier’  
          van Stephen Wilks .

In het Hedgehouse kijken we naar Bottle River – ‘flessenrivier’  
van Stephen Wilks. 
 
Loop rustig langs de flessen. 
Wat zie jij in deze flessenrivier? 
Deel je gedachten met je groepje. 

De rivier die we hier zien, lijkt gemaakt te zijn van plastic  
petflessen. In totaal staan er 1400 flessen! In Nederland gooit niet 
iedereen netjes zijn afval weg. Zo’n 30 miljoen pet-flesjes worden 
op straat of in de natuur weggegooid. Dat is 21.429 keer zoveel 
flessen als hier staan! 
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De Bottle River – ‘flessenrivier’  
          van Stephen Wilks .

Copyrights Bonnefanten Hedgehouse  Foto boven en onder Tetsuro. Photography
Copyrights (p.1-10, 13-14): Plastic Soup Foundation en Dirty Beach
Copyrights (p. 11-12): Bonnefanten Hedgehouse

Dit educatieprogramma kwam mede tot 
stand met een financiële bijdrage van 
Stichting DOEN.



PLASTIC SOUP FOUNDATION JUNIOR IS DE KIDSCLUB VAN DE PLASTIC SOUP 

FOTO: 5GYRES

Wil jij je spreekbeurt houden 

over plastic soep? 

Wil je meedenken over oplossingen voor de 

plastic soep? Of zwerfafval van straat  

opruimen? Kijk dan snel op de website van de 

Plastic Soup Foundation Junior: 

www.plasticsoupfoundationjunior.org


