
Plastic Opruim Expeditie!  
Bescherm het leven in de zee

Verzamel formulier
(Kopieer dit formulier en geef ieder team er één)

Naam van de school

Naam van de juffrouw/meester

Adres

    

    Postcode

Telefoon

E-mail

Datum van het verzamelen

Locatie van het verzamelen

Details van de locatie (belangrijk, geef de lengte aan van het strand of 
rivierbank etc in meters, dit helpt mee in de berekeningen)

Aantal deelnemers

Tijd in uren gespendeerd aan het verzamelen

VERZAMELDE ITEMS 

(Geef per item aan hoeveel er van gevonden zijn)

PLASTIC

Tassen

Doppen/deksels

Vismateriaal (lijnen, haken, netten etc.)

Bekers 

Flessen

Verpakkingen (van eten, snacks) 

Speelgoed

Anders (kleine stukken plastic)

Totaal aantal plastic items verzameld

NON-PLASTIC

Glas (flessen etc.)

Papier

Kleding

Metaal (blikjes etc.)

Sigarettenpeuken

Anders

Totaal aantal non-plastic items verzameld

Totaal van alle items verzameld

Aantal vuilniszakken gevuld

Biologische tas
Krijg gratis een biologische tas toegestuurd voor 

iedereen die samen met jou aan de Plastic Opruim 

Expeditie deelneemt. Je hoeft enkel het verzamel 

formulier én een foto van jouw opruimteam naar ons 

op te sturen.   

Stuur dit formulier terug naar;
IFAW, Javastraat 56, 2585 AR  Den Haag
Of fax het naar 070 - 385 83 95
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Doe mee aan onze grote opruimexpeditie van plastic en andere 
troep die de toekomst van de oceanen in gevaar brengt

Plastic Opruim Expeditie!  
Bescherm het leven in de zee 

Gesteund door 
Marian Mudder



Hoe organiseer je je 
eigen opruimexpeditie?
Je helpt met je eigen opruimexpeditie per direct een 
probleem op te lossen. En je doet bovendien mee aan 
een wereldwijde bewustwordings-campagne van het 
IFAW over de “Plastic Plaag” (plastic zwerfafval), die 
de natuur en de dieren veel schade toebrengt.  

Je kunt de opruimexpeditie doen:

• Met een vriend of vriendin

•  Met een groep (je school, scouting,  
familie of vrienden)

•  Op elke locatie – op het strand, aan oevers  
van rivieren, sloten en meren, parken, 
speelplaatsen, in de straat, etc.

We richten ons vooral op plastic, omdat bijna 90% van 
al het afval in de oceaan uit plastic bestaat.

Ongeveer 4/5 van al het afval dat in zee drijft, komt 
van het land en is meegenomen door de wind, of in zee 
gespoeld met het regenwater via de rivieren.

Deze brochure biedt je een handleiding voor het 
opzetten van je eigen opruimexpeditie.

Feiten over plastic 
•   Eén plastic tas wordt gemiddeld slechts 12 

minuten gebruikt.

•   Veel zeedieren zien plastic tassen aan voor 
voedsel en eten ze op, met de pijnlijke en vaak 
dodelijke gevolgen.

•   Plastic “pellets” (kleine plastic bolletjes die  
dienen als grondstof voor plastic gebruiksvoor-
werpen) bevatten vaak gifstoffen en pcb’s.

•   Plastic bevindt zich als piepkleine stukjes in alle 
gedeelten van de oceaan. In sommige regio’s 
bevat het zeewater zes keer zoveel plastic als het 
plankton bevat.

•   Wetenschappers denken dat er jaarlijks 
honderdduizenden zeevogels en tienduizenden 
zeezoogdieren sterven als gevolg van het opeten 
van plastic afval in de zee, of doordat ze erin 
verstrikt raken.

•   Wereldwijd wordt er per jaar ongeveer 200 
miljoen ton (200.000.000.000 kg) plastic 
geproduceerd, en de productie stijgt alleen maar. 
Slechts 3% hiervan wordt hergebruikt.

•   De massaproductie van plastic 
gebruiksvoorwerpen is iets meer dan 50 jaar 
geleden begonnen. Elk klein stukje plastic dat 
sindsdien geproduceerd is, bestaat nog altijd.

•   Volgens een inschatting van wetenschappers 
is 5% van al het plastic in de oceaan terecht 
gekomen.

•   Meer dan 260 soorten zeedieren hebben te lijden 
van het opeten van plastic.

•   Op 30 cm2 strand kan het aantal kleine stukjes 
plastic variëren van honderden tot duizenden.
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Veiligheid eerst

(NB: Voordat je begint met een Expeditie, neem je 
eerst de onderstaande punten goed door met alle 
deelnemers!)

NIET DOEN
•  Grote ijzeren vaten aanraken waar giftige of onbekende 

stoffen in kunnen zitten
•  Oprapen van scherpe voorwerpen
•  Te zware dingen optillen
•  Dicht langs de waterkant  of gevaarlijk gebied lopen
•  Dieren benaderen
•  Natuurlijke dingen zoals drijfhout,  zeewier en algen 

weghalen

WEL DOEN
•  Draag stevige, beschermende handschoenen
•  Neem drinkwater mee
•  Bepaal een schoon te maken gebied van 100 meter 

lengte
•  Bepaal een tijdslimiet
•  Zorg dat er tenminste één volwassene bij betrokken is
•  Recycle zoveel mogelijk van het afval dat je verzamelt
•  Zoek hulp van een volwassene als je een injectienaald 

vindt
•  Laat de natuur (zoals planten) heel

IN TWEETaLLEN
Het werkt prettig in teams van 2 personen. Maar 
als jullie met genoeg mensen zijn, is het nog beter 
om met grotere groepen te werken. Bijvoorbeeld 
met z’n vieren heb je maar één iemand nodig die de 
gegevens opschrijft, en de andere drie kunnen het afval 
verzamelen.

Team van 2 personen Team van 4 personen
Afvalverzamelaar    3 afvalverzamelaars   
Iemand die gegevens  Iemand die gegevens 
opschrijft   opschrijft  

Retourneer, Reduceer,  
Repareer, Recycle
Meedoen aan onze Plastic OpruimExpeditie is een 
fantastische manier om iets te ondernemen tegen het 
vervuilingsprobleem. Maar laten we niet vergeten dat we op 
de lange termijn allemaal moeten Retourneren, Reduceren, 
Repareren en Recyclen om de Plastic Plaag tegen te 
houden. Nodig zoveel mogelijk mensen uit om de “Plastic 
Tassen Afspraak” te ondertekenen om echt iets te kunnen 
veranderen voor de toekomst.

•  Retourneer of  weiger aan te nemen wat je niet nodig hebt

•  Reduceer de hoeveelheid spullen die je weg moet gooien. 

Koop spullen die langer meegaan dan wegwerpartikelen. 

Koop zoveel mogelijk producten met een gifvrije 

verpakking

•  Repareer liever spullen, in plaats van ze te vervangen 

door iets nieuws. Hergebruik spullen zoals 

boodschappentassen, in plaats van ze weg te gooien. 

Geef  spullen die je zelf niet meer wilt hebben aan 

iemand anders, aan een liefdadigheidsinstelling of aan de 

kringloopwinkel.

•  Recycle flessen (glasbak), papier (papierbak) en bioafval 

(groene bak), zodat er weer bruikbare producten van 

gemaakt kunnen worden.

Doe mee in de strijd tegen de 
plastic vervuiling
De hoeveelheid plastic in de wereld kan niet alleen door plastic opruimexpedities 
worden opgeruimd, maar het is een goede start. OpruimExpedities zijn erg 
belangrijk, omdat ze helpen de bewustwording te vergroten, mensen voor te 
lichten en eigen initiatief te stimuleren, en bovendien gegevens te verzamelen. 
Door mee te doen met IFAW’s “Plastic Opruim Expeditie! Bescherm het leven 
in de zee”, help je mee in je eigen land én doe je mee aan een wereldwijde 
campagne.

Waar?
Het maakt niet uit waar je woont – jouw “Plastic Opruim Expeditie” helpt mee 
om de zee en de zeedieren te beschermen. Het zou ideaal zijn als je een “Plastic 
Opruim Expeditie” kunt organiseren aan oevers van rivieren, sloten en meren, 
of op het strand. Maar het organiseren van of deelnemen aan opruimexpedities 
in de stad is erg belangrijk, omdat het afval dat je ziet in straten, parken en 
speelpleinen uiteindelijk ook in de oceaan terecht kan komen. En 80% van al het 
afval in de zee komt inderdaad van het land.

Wat raap je op tijdens een “Plastic Opruim Expeditie”?
Ook al concentreren we ons op het opruimen van plastic, we gaan gewoon voor 
alle soorten zwerfafval tijdens de opruimexpeditie. Dan zal blijken dat het grootste 
gedeelte van het zwerfafval sowieso bestaat uit plastic.

Wie doet mee?
Je kunt de “Plastic Opruim Expeditie” het beste doen met ten minste één ander 
persoon, zodat je de afvalverzameling en de gegevensverzameling gelijk kunt 
verdelen.  Hoe meer deelnemers hoe beter natuurlijk, dus nodig zoveel mogelijk 
mensen uit – van school, scouting, vereniging, familie en vrienden.  
(NB: Misschien worden er al “Plastic Opruim Expedities”door andere groepen 
in jouw omgeving georganiseerd en doe je liever daar aan mee. Je kunt dit 
uitzoeken op het internet.)

Gegevensverzameling
Op de achterkant van deze brochure staat een formulier dat je moet invullen 
als je een afvalopruimexpeditie organiseert. Stuur het formulier terug naar het 
IFAW (adres staat op het formulier) en wij gebruiken het om de gegevens over 
de “Plastic Plaag” op een rijtje te zetten. Daarmee kunnen we de publieke 
bewustwording over dit onderwerp vergroten. Het zou erg leuk zijn als je ook een 
foto van jouw opruimexpeditie zou kunnen opsturen! Als je het ingevulde formulier 
op de achterkant naar ons opstuurt, samen met een foto van de opruimexpeditie, 
sturen wij gratis een Biologische Postman Bag op voor iedereen die heeft mee 
gedaan.

Vergroot de publieke bewustwording in je woonplaats
Je kunt je schoonmaakexpeditie gebruiken om wat meer bewustwording over 
dit onderwerp te creëren in je woonplaats. Schrijf een ingezonden brief naar de 
buurtkrant of bel het lokale radiostation op en vertel ze wat je gaat doen. De 
plaatselijke media zouden het wel eens interessant kunnen vinden om er een 
nieuwsitem van te maken. Misschien komen ze wel een foto van jouw “Plastic 
Opruim Expeditie” maken en willen ze een interview met je. Je kunt ook een 
gemeenteraadslid of een bekende Nederlander uit je woonplaats vragen of hij/zij 
het startsein wil geven voor jouw “Plastic Opruim Expeditie – Bescherm het leven 
in de zee” - campagne.


