
Lekker in ‘t zand op een schoon strand! 
 
Werkblad 

 

 Lekker een dagje naar het strand! Je kunt er zonnen, zwemmen, golfsurfen, een zandkasteel bouwen of 
een boek lezen. Heerlijk! Dat is natuurlijk het allerfijnst als het strand schoon is. Helaas vind je op het 
strand ook zwerfafval. Wat is zwerfafval?  

 Antwoord:  
 

 Als je over het strand loopt, kun je verschillende soorten zwerfafval zien liggen. Jaarlijks worden er alleen 
al duizenden plastic doppen gevonden. Welke soorten zwerfafval kom je op het strand nog meer tegen? 

 Antwoord: 
 

 Hoe komt dit afval op het strand terecht?  

 Antwoord:  
 

 Wist jij dat er elk jaar miljoenen kilo’s plastic in de zeeën over de wereld terechtkomen? Wat zijn de 
gevolgen van zoveel afval in de zee? 

 Antwoord: 

 
 

Aan de slag!  
 Jij zit toch ook liever op een schoon strand? Omdat we allemaal graag op een schoon strand zijn, nodigen 

we jullie uit om te helpen opruimen.   
Wat heb je nodig om het strand goed op te kunnen ruimen?  
 

Antwoord:  
 Het opruimen van een strand doe je niet zomaar. Maak samen een slim opruimplan. Wie doet wat en hoe 

zorgen jullie ervoor dat jullie geen stukje overslaan? Hoe verzamelen jullie het afval? Alles in een 
vuilniszak of scheiden jullie het afval? Waar laat je het afval?  

 
Veel succes met opruimen!  
 

 



 

Extra:  
 Waarom is het ook alweer belangrijk om op te ruimen? Noem twee redenen: 

 Antwoord:  
 

 Het afval dat je het meest ziet op het strand: 
Glazen flessen 
Sigarettenpeuken  
Papier 
Plastic bakjes en flesjes 
Blikjes 
IJsstokjes 

Twee materialen die op deze lijst staan blijven oneindig liggen. Welke denk je dat dat zijn? Omcirkel je 
antwoord. 

 
 

 Wat verdwijnt het snelst uit de natuur?  

 Antwoord: 
 

 Hoe lang blijft een blikje liggen voordat het vergaan is? 

 Antwoord: 
 

Kijk op aandeslagmetafval.nl/strand en klik op de afbraaktijdenposter om te kijken of je het goed hebt gedaan. 
 
 

 Wat zouden we met elkaar kunnen doen om de stranden altijd schoon te houden? Hoe zorgen we dat 
iedereen daaraan mee doet? 

 Antwoord:  

 
 

Een schoon strand heb je zelf in de hand!  
 

http://aandeslagmetafval.nl/strand

