
Juf, juf, w at is dit?! Een leerling laat haar docent een Alikruik 

m et een Herem ietkreeftje erin zien. Voor ze heeft kunnen uit

leggen dat het een soort kreeft is die zich beschermt m et een 

slakkenhuisje en voor ze heeft laten zien dat hij zich razend

snel kan ingraven, komt de volgende al aangelopen. D it keer 

m et een plastic fles m et opschrift in een vreemde taal. W at is 

dit en w aar kom t dat vandaan? Tijdens Coastwatch maken 

jongeren kennis m et de zee én m et een van de gevolgen van

het gebruik van die zee: afval.

De Noordzee ontdekken
Ike Span

Tijdens Coastwatch onderzoeken scholieren van het voortgezet 
onderwijs de kust en de zee. Wat lig t er aan afval op het strand? 
Waar kom t dat vandaan? Welke (resten van) dieren en planten lig 
gen er? Ook w o rd t een klein sleepnet gebru ikt om te ontdekken 
welke dieren er vlakbij de kust leven (foto 1). De jongeren vullen 
hun bevindingen in op tu rflijs ten  voor afval, biologische aanspoel
sels en sleepnetvangsten. Deze lijsten vormen de basis van het 
onderzoek.
Terug op school voeren leerlingen de resultaten van hun onder
zoek on line in in de Coastwatch database. Via een kaart kan 
daarna het vergelijken m et andere onderzoekslocaties beginnen. 
Vervolgvragen komen dan ais vanzelf boven. Waarom zijn er op 
die andere locatie hele andere dingen gevonden? Waarom werden 
eerder d it jaar hele andere dieren opgevist? Vragen waarop leerlin
gen in de klas een antwoord kunnen gaan zoeken.
Het biologische deel is nieuw d it jaar, maar het onderzoek naar 
afval loopt al vanaf 1996 (fig. 1). leder jaar vinden de deelnemers 
weer dingen die aanzetten to t denken: “Wat doet dat kopieerappa
raat hier? Wat z ijn  die kleine stukjes touw? Het leek zo schoon, 
maar er lig t hier best veel troep !” (foto 2). Verontrustend resultaat 
van al die jaren is dat de hoeveelheid afval in zee (nog steeds) 
niet sign ificant afneemt, ondanks allerlei in ternationale maatrege
len. Ook de sam enstelling van het gevonden afval b lijft ongeveer 
gelijk. Meer dan de helft van het aantal gevonden items is van 
plastic. Daar komen dan nog eens de touwen en netten bij, die 
ook vaak van kunsts to f zijn gemaakt.
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Fig. ï. Het percentage plastic (inclusief touwen en net

ten) van de totale hoeveelheid gevonden afval van 1996 
to t en met 2008 (bron: Stichting De Noordzee).

Foto 2. Deelnemers aan het Coastwatchproject 
laten zien waar het gevonden zwerfvuil zoal uit 

bestaat (foto: Stichting De Noordzee).

Onderzoek
Het Coastwatch onderzoek staat niet op zichzelf. De zeeonderzoe- 
kers van N IO Z en Wageningen IMARES (van Franeker, d it num 
mer) kunnen de gegevens gebruiken ais ondersteuning bij hun 
eigen onderzoek. Andersom  kunnen Coastwatchdeelnemers ken
nismaken m et het werk bij de onderzoeksinstituten, onder andere 
via de Coastwatchsite en de NoordzeeNatuurKrant.
Ook S tichting De Noordzee gebru ikt de Coastwatchgegevens bij 
haar werk voor een schone, gezonde en veilige zee. Onze scheep- 
vaartspecialisten gebruiken de afvalgegevens om steeds opnieuw 
aan te dringen op een goed systeem voor afvalinzam eling van 
schepen. Mede dankzij die inspanningen is het systeem al wel 
verbeterd, maar de financiering en de contro le op inlevering m oe
ten nog beter. Onze biologen kunnen de resultaten van b io log i
sche onderzoeken gebruiken om in de gaten te houden o f  er 
nieuwe soorten opduiken langs de kust o f  dat er ju is t soorten ver
dwijnen.

Kortom: m et Coastwatch ontdekken jongeren de Noordzee en 
Noordzeeonderzoek én ze helpen mee aan een schonere en 
gezondere zee. Meer weten? Kijk dan op www.coastwatch.nl.
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Foto ï. Sleepnetvissen (foto: Ecomare).
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