
BESCHERM
ONZE NOORDZEE

TIPS VOOR EEN

AFVALVRIJ STRAND

FEITEN EN WEETJES
OVER DE NOORDZEE

 Het Belgische deel van de 
Noordzee is ongeveer zo 
groot als de provincie West-
Vlaanderen (3.454 km2).

 De Vlaamse kust is 67 km lang 
en telt 13 badplaatsen.

 21 natuurgebieden aan de kust 
vormen samen een Europees 
beschermd duinengebied.

 Ruim 1/3 van onze Noordzee 
is beschermd natuurgebied 
en meer dan 2100 dieren en 
planten voelen zich hier thuis.

 Tegen 2020 staan er 602 
windmolens in onze Noordzee. 
Deze zullen bijna 50 procent 
van de Belgische gezinnen van 
elektriciteit voorzien.

1 Laat je afval niet achter op het 

strand: gooi het in de vuilnisbak of 

neem het mee.

2 Sorteer in je vakantiewoning net zo 

goed als thuis. Bij elke toeristische 

dienst krijg je info over waar je 

met je (selectief ingezameld) afval 

terecht kan.

3  Neem je herbruikbare drinkfl es, 

brooddoos, bekers, borden of tas 

mee naar het strand.

4 Roker? Doe je sigarettenpeuk in 

een strandasbakje, te vinden bij 

alle toeristische  diensten.

5 Raap bij het wandelen of joggen 

 telkens een beetje afval op.

6 Laat ballonnen niet vliegen. Zorg 

ervoor dat ze niet in de natuur of in 

zee  terechtkomen.

7 Zeg neen tegen plastic rietjes, 

roerstaafjes of plastic gadgets in 

de strandbar of horecazaak. 

8  Kies een duurzaam verblijf (met het 

EU Ecolabel of de Groene Sleutel).

* Geschatte duur van afbraak tot basisfragmenten. Dit is vaak (nog) geen degradatie tot minerale of organische componenten die het milieu terug kan opnemen.

HET AFBREEKT*
IN ZEE?

HOELANG VOOR

Klokhuis appel
2 MAANDEN

Wegwerpluier
450 JAAR

Plastic  esje
450 JAAR

Aluminium blikje
200 JAAR

Glazen  es
ONBEPAALD

Sigarettenpeuk
1-5 JAAR

Kauwgom
> 25 JAAR

Plastic zakje
10-20 JAAR

Vislijn en visnet
600 JAAR
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IN WENDUINE SPOELDE OP 12 JUNI 2018 EEN JONGE ZEEHOND AAN. HET 
NYLONTOUW ROND ZIJN NEK WAS DIEP IN ZIJN WEEFSEL DOORGEDRONGEN, 

WAARDOOR HIJ STIERF. HET TOONT DAT ZWERFVUIL OOK IN DE BELGISCHE 
WATEREN HEEL WAT SLACHTOFFERS MAAKT.

Koninklijk Belgisch Instituut 
voor Natuurwetenschappen, 2018

DE PLASTICSOEP GROEIT NOG IEDERE DAG. NU AL ZITTEN ER HEEL WAT 
MICROPLASTICS IN ONS VOEDSEL UIT DE ZEE. EEN GEMIDDELDE BELG 
KRIJGT ZO TUSSEN DE 2.000 À 11.000 PIEPKLEINE PLASTICS PER JAAR 

IN ZIJN LICHAAM.

Documentaire ‘A Plastic Tide’ Colin Janssen, 
ecotoxicoloog Universiteit Gent, 2018

‘ALS WE VANDAAG NIETS DOEN, DAN BEVINDT ER ZICH TEGEN 
2050 MEER AFVAL DAN VIS IN ONZE OCEANEN’ 

Ellen MacArthur Foundation, 
World Economic Forum Davos, 2016

IN ONZE NOORDZEE WORDT ER JAARLIJKS ZO’N 20.000 TON AFVAL, 
VOORNAMELIJK PLASTIC, GEDUMPT. HET KAN TOT 1000 JAAR DUREN 

VOORALEER HARD PLASTIC VOLLEDIG WORDT AFGEBROKEN. 

Voorstelling Actieplan Marien Zwerfvuil 
van de federale overheid, 2017

DIT KAN JE ZELF DOEN
www.dezeebegintbijjezelf.be
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Blauwgrijze of rosbruine schelpen 
met duidelijke ribbels. Een goede 
speurneus vindt deze ‘hartschelp’ 
zeker terug op het strand. 

KOKKEL

Deze minikwal is net zo groot en glibberig 
als een gepelde druif.  Je komt ze in 
de lente en de zomer tegen aan de 
laagwaterlijn.

ZEEDRUIF

Ook wel bloemkoolkwal genoemd. Deze grote 
lichtblauwe kwal spoelt vooral aan in het 
najaar. Geen paniek, ze netelt niet.

ZEEPADDENSTOEL

Je vindt meestal alleen het skelet 
van deze zee-egel. De naalden zijn 
er dan allemaal afgevallen.

ZEEAPPEL

Olij ruin tot bruingroen zeewier. 
Door de stevige drij lazen blij  het 
onder water rechtop staan.

BLAASWIER

Gelijkt sterk op een zeester met 5 beweeglijke 
armslierten die makkelijk kunnen a reken 
en weer aangroeien.

SLANGSTER

Dit langgerekt driehoekig schelpje doet zijn 
naam alle eer aan. De schelprand voelt 
aan als een gekartelde zaag.

ZAAGJE

Klein maar  jn wit torentje met verticale 
ribben. Dankt zijn naam aan de 
gelijknamige draaitrap.

WENTELTRAPJE

Ooit was dit slakkenhuis van een 2 cm 
grote zeeslak. Eens dood is dit huis 
een welgekomen thuis voor de kleine 
heremietkree� .

GEVLOCHTEN FUIKHOREN

Omhulsel van een ei van de meest 
voorkomende haaiensoort in onze Noordzee. 

EIKAPSEL HONDSHAAI

Grote zeeslak die wat dieper in de zee 
lee� . Het eikapsel lijkt een beetje op een 
spons van gele, plasticachtige bolletjes.

WULK

Beter gekend als ‘messen’ of ‘couteaux’. Dit 
langwerpig schelpdier is hier pas in de jaren 
1980 beland. Vandaag voelt het zich helemaal 
thuis in de Noordzee. 

AMERIKAANSE ZWAARDSCHEDE SCHATTEN UIT ZEE 
EN ROMMEL VAN MENSEN
Met de golven rollen niet alleen schelpen op het strand, maar ook skeletten van 
van zee-egels en inktvissen, dode vissen, kwallen en wieren… Dit organisch
afval hoort bij het strand en vormt voedsel voor heel wat zeedieren.

Tussen deze schatten van de zee vinden we helaas ook ons afval terug. Zwerf-
vuil in zee is een wereldwijd probleem dat blijft toenemen in alle oceanen. Ook 
in het Belgische deel van de Noordzee zijn plastic afval en piepkleine plastic-
deeltjes overvloedig aanwezig. Op de Vlaamse stranden werden tussen 2012 
en 2016 gemiddeld 137 stukken zwerfvuil per 100 meter gevonden waarvan 
80 procent plastic.

Zolang mensen afval achterlaten, zal ‘iemand’ het moeten opruimen. Met een 
strandreinigingsmachine gaat dit snel, maar een machine neemt ook het orga-
nisch materiaal mee. Om het strand en de zee – en ook het toerisme – in leven 
te houden is een evenwicht tussen handmatig en machinaal reinigen nodig.

OP HET STRAND*

DERTIEN OM TE ZIEN

Is door het stevige sluitbandje na de 
dood nog lang met twee schelpenhel en 
verbonden. Daarom kreeg dit kleurrijke 
schelpje de bijnaam ‘portemonneetje’.

NONNETJE

* Deze strandvondsten zijn niet op ware grootte afgebeeld.


