
Toolkit
Hoe ruim ik  
het strand op? 



Welke spullen kunnen helpen 
als je het strand opruimt?

Handschoenen

Een afvalgrijper 

Vuilniszak
Rol de randen van de 
vuilniszak om tot er  
maar een klein opening 
overblijft. Zo waait  
het geraapte afval er  
niet uit.

Pet

Voldoende  
drinkwater

Zonnebrandcrème 

Laat het afval dat 
je opraapt achter in 
een vuilnisbak op 
het strand of bij de 
strandopgang.

!



Houd 1,5 meter 
afstand van  
anderen

Maak potjes met 
vloeistoffen nooit 
open

Was je handen
Zeep werkt het best. 
Je kunt ook desinfectie- 
gel meenemen. Raak je 
gezicht niet aan als je  
afval hebt aangeraakt.

Raap afval alleen op 
met handschoenen  
of grijper
Wees extra voorzichtig 
met glas en andere scherpe 
dingen

Houd het weer in  
de gaten
Bescherm jezelf tegen 
felle zon en zorg dat je 
binnen bent bij onweer 
en bliksem. Lukt dat niet? 
Ga gehurkt op de laagste 
plek in de duinen zitten en 
maak je zo klein mogelijk.

Veiligheidstips



Waar moet je op letten?
Op het eerste gezicht lijkt het strand misschien 
schoon. Maar helaas ligt er eigenlijk altijd en overal 
afval op onze stranden.

Volg plekken waar 
zeewier, stukjes hout 

en schelpen liggen 
In zeewier zijn vaak stukken 

vispluis, ballonlinten en ander 
plastic verstrikt. Tussen schelpen 

liggen vaak kleine stukjes 
plastic. 

De duinen zijn 
kwetsbaar. Zie je  
er afval liggen? 

Laat het liggen en stel de 
gemeente op de hoogte. 
Zij kunnen het op een 

natuurvriendelijke manier 
opruimen.

Struin langs 
de voet van de 

duin, en tussen de 
begroeiing 

De wind stuurt er plastic 
zakjes, verpakkingen en 

groter afval naartoe. 



Volg je 
medemens

In kuiltjes rondom 
prullenbakken en langs 
strandpaviljoens tref je 
veel wegwerpplastic en 

sigarettenfilters aan.

Wist je dat er gemiddeld 

 
STUKS AFVAL  
liggen op 100 meter 

niet-toeristisch strand?

Wat voor 
afval vind je?
Je kunt eigenlijk álles wat 
je in het dagelijks leven 
gebruikt ook op het strand 
aantreffen: van koelkast tot 
wc-bril en van tandenborstel 
tot lamp.

Maar juist kleine stukjes 
afval zijn schadelijk voor 
het zeeleven. Dieren zien 
bijvoorbeeld een stukje 
ballon, een plastic korrel of 
een dop aan voor voedsel, of 
raken verstrikt in linten of 
netten. Elk stukje afval dat je 
opruimt telt!

Loop langs de 
hoogwaterlijn 
Hier ligt het afval  

dat is aangespoeld.
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1   Vispluis, netten en touw
Vispluis beschermt visnetten tegen slijtage. 
Het is al jaren het meest gevonden afval op 
het strand. De kleine plastic draadjes zijn 
meestal blauw, maar soms ook oranje, zwart 
of een andere kleur. Stukjes net zijn vaak 
groen, maar kunnen ook andere kleuren 
hebben. Touwen hebben allerlei kleuren. 

2   Kleine stukjes plastic
Kleine stukjes plastic zijn vaak niet meer te 
herleiden tot wat het ooit was. Maar juist 
kleine stukjes afval zijn schadelijk voor het 
milieu en het zeeleven, omdat dieren ze 
kunnen aanzien voor voedsel. Dus: elk stukje 
dat je opraapt, telt.

Dit is de TOP 5 meest gevonden 
strandafval
Dit is het afval dat je waarschijnlijk zult  
tegenkomen op het strand. Stichting De Noordzee  
doet al meer dan 15 jaar strandafvalonderzoek. Zo 
weten we precies welk afval het meeste aanspoelt 
of wordt afgelaten, en kunnen we dit bij de bron 
aanpakken. Want we vinden opruimen belangrijk, 
maar het is nog belangrijker om te voorkomen dat  
het afval in zee en op het strand terechtkomt.



3   Doppen
In 2016 verzamelden we tijdens de Boskalis 
Beach Cleanup Tour 10.004 doppen, in 
2017 8.581. We deden onderzoek om dit 
afvalprobleem op de kaart te zetten en 
gericht te lobbyen Hopelijk treffen we na de 
uitbreiding van statiegeld in 2021 minder 
doppen aan in zee en op het strand. 

4    Snoep-, chips- en 
snackverpakkingen

Dit is heel herkenbaar zwerfafval. In de app 
Litterati kan je ook het merk vastleggen, zodat 
zichtbaar wordt wie de grootste vervuilers zijn.

5   Ballonresten en -linten
Dieren kunnen ballonresten aanzien voor 
voedsel, en ze kunnen verstrikken in de 
linten. Ook ‘biologisch afbreekbare’ ballonnen 
zijn helaas níet milieuvriendelijk. Gelukkig 
besluiten steeds meer gemeenten om 
ballonoplatingen te verbieden.



Via de rivieren  
stroomt afval in de Noordzee
De Noordzee begint... in jouw wc. We vinden op 
het strand en langs de rivieren veel sanitaire 
doekjes, wattenstaafjes en ander sanitair afval 
zoals tampons. Deze zijn door de wc gespoeld. 
Als het hard regent, wordt het riool geloosd in 
de rivieren. Uiteindelijk stroomt dit afval de 
Noordzee in. Samen met IVN Natuureducatie 
en de Plastic Soup Foundation werken we met 
ons project Schone Rivieren aan plasticvrije 
rivieren in 2030. 

Zie jij het verschil?

Op het eerste gezicht lijken deze stokjes 
misschien op elkaar. Het zijn net dunne 
rietjes. Maar dit zijn wattenstaafjes en 
lollystokjes. De lollystokjes hebben aan één 
kant één gaatje. Daar zat het suiker vast. De 
wattenstaafjes zijn aan twee kanten geribbeld. 
Daar zaten de plukjes watten. 

Spoel alleen 
toiletpapier  
door het toilet. 

tip



Sigarettenfilters
Sigarettenfilters bestaan 
voor 95% uit plastic. 
Ze horen dus absoluut 
niet thuis in de natuur 
en dragen bij aan de 
plasticsoep. Op het strand 
vallen ze door hun vale 
kleur vaak helemaal niet 
op. In 2018 vonden we 
tijdens één dag van de 
Boskalis Beach Cleanup 
Tour maar liefst 14.496 
sigarettenfilters op  
8 kilometer strand. 

Plastic tasjes
Wegwerpplastic als zwerfafval 
is makkelijk te voorkomen 
door het niet onnodig te 
gebruiken. Het gebruik van 
plastic tasjes is flink gedaald 
sinds het verbod in 2016. 
Vanaf 2021 zijn veel soorten 
wegwerpplastic, zoals 
wegwerpbestek verboden 
door de Europese richtlijn 
voor wegwerpplastic. Slim 
om je daar alvast op voor te 
bereiden. 

Veel gevonden wegwerpplastic



Hoe miljoenen plastic korrels 
wijzen op een groot probleem
Deze kleine plastic korrels worden als grondstof gebruikt door de 
plasticindustrie: bijna alle plastic producten worden ervan gemaakt, 
van drinkflesjes tot tuinstoelen. Om één plastic wegwerpwaterflesje 
te maken zijn bijvoorbeeld ongeveer 600 tot 1200 plastic korrels 
nodig. Helaas spoelen de korrels geregeld aan op onze stranden. Je 
vindt ze dan in de vloedlijn zoals op onderstaande foto’s. Dit is zeer 
kwalijk, want vissen, zeevogels en andere dieren kunnen de korrels 
aanzien voor voedsel. Lees hier meer over de lekkage van deze 
plastic korrels naar de natuur.



Paraffine 
Paraffine is een lichtgekleurde (wit/geel/roze) wax-achtige 
substantie. Je vindt het soms in grote brokken, maar vaak zijn het 
allemaal kleine brokjes in de vloedlijn. Paraffine kan gevaarlijke 
stoffen bevatten, dus ruim het altijd op met handschoenen.

Jaycee (9) deed mee aan 
een strandopruimactie
Eerst zag ik helemaal geen afval 
op het strand. Wat een onzin dit, 
dacht ik! Maar ik werd al snel 
een hele goede speurneus. Ik 
schrok van hoeveel plastic er op 
het strand lag en vond het een 
fantastische dag. Ik hield mijn 
spreekbeurt over de beach cleanup 
en liet aan de hele klas zien wat 
ik op het strand had gevonden. En 
toen heb ik extra afvalbakken in de 
straat laten plaatsen, en nu ruim 
ik elke donderdag afval op met 
andere kinderen uit de wijk. 
- Jaycee uit Zwolle (9)



Dit is geen 
bubbeltjesplastic: 

het zijn eitjes 
van de wulk, een 

grote zeeslak.

Goed nieuws: dit is geen afval en 
mag op het strand blijven liggen

Altijd een toffe vondst! Een ei van een 
haai (licht, langwerpig en smal, krullende 

uitsteeksels) of een rog (donker, rechthoekig 
en groot, vier spitse uitsteeksel)

De zeeklit heeft een 
borstelig uiterlijk en 
daaronder een wit 

skeletje. Hij wordt ook 
wel hart-egel genoemd. 
Dit is een soort zee-egel 
die zich onder het zand 

begraaft.

Soms zie je in 
houtjes een dier 

of een spookje! De 
zee heeft dit stukje 

helemaal glad 
gemaakt. Hout mag 

je op het strand 
laten liggen, tenzij 
het bewerkt is met 
verf, lak, spijkers of 

schroeven.



Opgedroogde zeesla 
lijkt een beetje op 
plastic, maar als je 
het uit elkaar trekt 
zie je vaak dat het 
groen is geweest. 

Schelpen horen net zo bij het 
strand als de zee. Je kunt tussen 
de schelpen wel speuren naar 

kleine stukjes plastic.

Zeewier kan op plastic draadjes 
lijken, maar het is helemaal 

natuurlijk. Wel zitten ballonlinten 
of stukken vispluis vaak verstrikt in 
zeewier. Trek het uit elkaar, neem 

het afval mee en laat het zeewier op 
het strand liggen.

Het lijkt misschien net 
plastic, maar dit is het 

rugschild van een sepia/
zeekat, een bekende 

inktvis. Het is heel licht, 
ovaalvormig en wit, met  

een gelige rand.

Je loopt er op het strand 
makkelijk voorbij, maar 

dit zijn een slakkenhuisje 
(natuur!) en drie stukjes 

piepschuim (afval!).



Met dank aan

Iets leuks of bijzonders gevonden? 
Je kunt ons jouw verhaal en de foto’s mailen  
op beachcleanuptour@noordzee.nl. 

Foto’s door Stichting De Noordzee, Lize Kraan, Jaap Lotstra, Mick Otten,  
Bertil van Beek, Jip Vrooman en Zita Veugen.

Deel foto’s van 
je opruimactie 
en bijzondere 
vondsten op 
sociale media en 
inspireer anderen!
#voordenoordzee

Zorg op het strand 
altijd voor een 
opgeladen mobiel 
of neem een 
powerbank mee. 

tip

Bij twijfel:  
vraag om hulp
Chemische stoffen
 Meld het bij de gemeente als je chemische 
stoffen (bijvoorbeeld benzine in een jerrycan) 
of gevaarlijk afval (munitie) hebt gevonden, 
zodat dit goed afgevoerd kan worden.

Zeehond in nood?
 Houd afstand en bel Pieterburen  
(Noord-Holland, Friesland en Groningen, 
0595-526526), A Seal (Zeeland en  
Zuid-Holland, 088-2747795) of  
Ecomare (Texel, 0222-317741).

Vind je een dode bruinvis? 
Meld het op www.walvisstrandingen.nl.

In geval van nood
Sla van tevoren het telefoonnummer van de 
lokale reddingsbrigade op in je telefoon,  
of bel de landelijke KNRM op 0255-545858.

https://nl-nl.facebook.com/Stichting.De.Noordzee
https://twitter.com/denoordzee
https://www.instagram.com/stichtingdenoordzee/
http://www.walvisstrandingen.nl

