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Redde wie zich redden kan!Waterafval
Nog wat rommel om weg
te gooien en… Verdorie,

het regent!

Maar… Maar….
Wat is…?

Hier moet ik
het mijne van 

weten!

AAAH! HET IS MOEDER
NATUUR DIE ZICH 

WREEKT!

We hebben hem een 
goede les gesmurft 

Grote Smurf!

GENADE MOEDER
NATUUR! IK ZAL HET
NOOIT MEER DOEN!
SORRY! SORRYYYY!

  Ja, ik
denk dat
hij het
heeft
begrepen.

Mijn afval heeft de rivier gevolgd tot aan de zee, maar
door welke magie komt het afval in de wolken terecht?!

Wat voor tovenarij is dit?! Alle 
spullen die uit de hemel vallen, 
zijn spullen die ik gisteren in 

de rivier heb gegooid!

AAAH!
WACHT OP MIJ 

AZRAEL!

Miauuuw!

Cyclus van het waterGebergte

Rivier

Stroom

Regen

Zee

Verdamping

Wolken
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Draag zorg voor je zee!

Maar?!
Hoe kan een voorwerp dat

je in het milieu smurft,
in zee terechtkomen?

Kijk naar de tekening,
Brilsmurf, en je zult begrijpen

welke reis het afval maakt
naar de oceanen.

Afval in het water is vuil, vervuilt en is gevaarlijk 
voor de dieren! Ze kunnen het verwarren met voedsel. 

Om dat te vermijden, neem samen met mij deel aan
de Oceaaninitiatieven van Surfrider, meer info

op www.initiativesoceanes.org

Afval dat in de natuur wordt achtergelaten en in zee terechtkomt,
noemen we waterafval. Dit afval is van menselijke oorsprong!

Nadat het afval door de wind en regen in de rivieren en stromen is
terecht gekomen, eindigt het in de Oceaan. Zoals je kunt zien op deze
tekening worden 10 soorten afval in zee gevonden:

zijn afkomstig van het binnenland

Ze smurfen niet
uit de hemel zoals wij
Gargamel hebben doen

geloven!
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1

Rivier

Stroom

Strand

Oceaan

Fabriek

Landbouw

Stad

Dorp

wordt op het strand achtergelaten

wordt rechtstreeks in de zee gedumpt1

9

  Ja, ik
denk dat
hij het
heeft
begrepen.
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    Om de zeeplanten en
–dieren te beschermen,
zoek en omcirkel
8 stukken afval die
de Oceaan vervuilen!

2

5

3
4

1

a

b
c d

e

Op je plaats! Recycleer!Klaar?
Smurf elk gebruikt product (1 tot 5) met het voorwerp waarin het kan 

worden gerecycleerd (A tot E)! 1= . . .     2= . . .     3= . . .     4= . . .     5= . . .  

    Om de zeeplanten en
–dieren te beschermen,
1.

DeDeDe jacht
afval!afval!afval!

3 spelletjes in 1
op

spelletje
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ben jij een goedequiz ECOSMURF?
Omcirkel het juiste antwoord:
1. Hoe belandt afval in de Oceaan?
a) Via magie
b) Het volgt de waterwegen of verplaatst zich met de wind
c) Het komt met de step uit de bergen

2. Wat is waterafval?
a) Een verpakking die je in de afvalemmer werpt
b) Een vis die zwemt
c) Een voorwerp dat in de natuur werd achtergelaten en dat we in zee terugvinden

3. Wat is de levensduur van een plastic zak in de natuur?
a) Ongeveer 450 jaar
b) Minder dan 10 seconden
c) 52 dagen, 5 uren en 18 minuten

    4. Op 10 stukken afval uit onze afvalemmer, hoeveel ervan zijn recycleerbaar?
    a) 42  b) 8  c) Minder dan 1

Verbind de punten van 1 tot 22
en van A tot H en ontdek wat 

zich op de zeebodem verstopt!
Wat heb je ontdekt?

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kleur
de visser en 

zijn boot!

Kleur
de visser en 

2. Verbind de punten van 1 tot 223.

c) 52 dagen, 5 uren en 18 minuten

    4. Op 10 stukken afval uit onze afvalemmer, hoeveel ervan zijn recycleerbaar?
    a) 42  b) 8  c) Minder dan 1    a) 42  b) 8  c) Minder dan 1
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