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Voorwoord 

 

Ook in 2017 waren er weer volop ontwikkelingen rond het tegengaan van zwerfafval. Zo 
hebben Rijkswaterstaat (voorheen Gemeente Schoon), NVRD en NederlandSchoon sinds 
1/1/2017 hun krachten gebundeld. Gezamenlijk ondersteunen ze alle Nederlandse 
gemeenten bij de aanpak van zwerfafval. 

Graag breng ik weer samen met de andere 4 NME-centra van Zeeland verslag uit van onze 
werkzaamheden voor Schoon Zeeland in 2017. Met Schone Schelde hebben we in maart 
laten zien dat we hier weten wat opruimen is. Langs geen enkele Nederlandse rivier of zee-
arm is zo ruim gehoor gegeven aan deze actie als bij de Schelde. Tegelijkertijd wordt overal 
meer aandacht 
gevraagd voor het 
voorkomen van 
zwerfafval. Het 
lesmateriaal is 
afgelopen jaar 
uitgebreid naar een 
ruim pakket digitale 
(kant en klare) lessen 
en een doorlopende 
leerlijn van gastlessen. 
Net als in voorgaande 
jaren worden op een 
logische en passende 
manier regionale 
accenten gelegd.  

Nieuw afgelopen 
zomer was dat er 
‘Schone Jongens en Meiden’ te zien waren op alle Zeeuwse stranden. Hun inzet wordt 
enorm gewaardeerd door badgasten van alle leeftijden. Volgens de medewerkers van 
afvalverwijderaars op de stranden loont de Zeeuwse aanpak: ‘er wordt veel minder troep 
achter gelaten dan pakweg tien jaar geleden’. U leest alles over de ontwikkelingen van 
afgelopen jaar in het jaarverslag.  

 
 
Veel leesplezier! 
 
Met opgeruimde groet, Brenda Jasperse 
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Educatie 
 
Er zijn in 2017 veel lessen gegeven en afgenomen. De overzichten staan genoemd in het 
laatste hoofdstuk 'regionale invulling’. We hebben bovendien het educatieve aanbod verder 
uitgebouwd en aangescherpt. Eind december is een doorlopende leerlijn zwerfafval voor de 
basisschool gerealiseerd met aanbod voor onder-, midden- en bovenbouw. De leerkracht 
kan daarbij kiezen voor kant- en klaar beschikbare digitale lessen. Verdieping door 
specialisten in de klas is ook mogelijk: Voor onder-, midden- en bovenbouw zijn nu 
gastlessenseries beschikbaar. De gastlessenserie onderbouw en middenbouw worden in de 
eerste maanden van 2018 getest en bijgesteld, waarna ze eind februari via alle NME-centra 
beschikbaar worden gesteld.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

Participatie en samenwerking  
 
Schone Schelde  
Veel touw, plastic, een wasrek, een skelet van een schaap, een autobumper, een 
snoeischaar, autobanden en zelfs een kussen met “ik hou van jou” erop.  Deze en vele 
andere opvallende voorwerpen zaten tussen de vangsten van de 
opruimactie Schone Schelde’17 van 11 maart jl.: Ruim 750 puinzakken aan zwerfafval! Het 
was een prachtige ochtend, heerlijk weer en iedereen ging met veel enthousiasme aan de 
slag en een goed gevoel naar huis! 
  
Meer dan 500 vrijwilligers deden mee aan de opruimactie op zaterdagochtend 11 maart 
2017, 
die op verschillende locaties langs de Wester- en Oosterschelde plaatsvond. Wie deden er 
mee?  O.m. inwoners en medewerkers van gemeenten: Vlissingen, Borsele, Kapelle, 
Reimerswaal, Hulst, Terneuzen, Sluis, Tholen en Schouwen-Duiveland en de organisaties: A 
Rocha, Natuur&Zo, MEC De Bevelanden, NME-centrum Schouwen-Duiveland, NME Tholen, 
Strandbrasserie De Landing, brasserie Westbeer, DOW, EPZ, Natuurmonumenten, Het 
Zeeuwse landschap, Havenbedrijf Antwerpen, Nationaal Park Oosterschelde, Rijkswaterstaat 
en Waterschap Scheldestromen, Zeeland Seaports en diverse dorpsraden. 

  
Achter de schermen werd na afloop het afval van 5 verschillende locaties onderzocht. Met 
deze resultaten kregen we meer inzicht te krijgen naar inhoud en herkomst van het afval.  
 
Jutbakken  
In 2017 werd er aan alle Zeeuwse kusten volop gebruik gemaakt van de ‘Doe mee verlos de 
Zee’ jutbakken. Oa bij Hoofdplaat werd er een nieuwe bak geplaatst, die binnen de kortste 
keren vol zat. Jammer dat er nog steeds zoveel zwerfafval is, goed dat het in de bakken 
wordt gegooid door vrijwilligers. Verschillende jutbakken op Schouwen-Duiveland van Doe 
Mee Verlos de Zee zijn ter adoptie aangeboden. Vier basisscholen en een dorpsraad hebben 
inmiddels een jutbak voor aangespoeld afval op het strand of op de dijk geadopteerd. Bij de 
adoptie van een jutbak hoort een zeeles van Natuuravontuur waarbij het onderwerp plastic 
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soep een belangrijk onderdeel is. Daarnaast wordt er twee keer per jaar een opruimactie 
gehouden bij de jutbak of rondom de school die de jutbak heeft geadopteerd. 
 
Strandcampagne Schoon Zeeland 2017 
Ook afgelopen zomer waren de ‘Schone jongens en meiden’ op de Zeeuwse stranden en in 
de dorpskernen. Dat leidde tot veel positieve reacties. Nieuw was dat ze ook 
kinderactiviteiten verzorgden. De schone jongens en meiden gingen bijvoorbeeld samen met 

de kinderen schat zoeken en samen 
ontdekken dat er veel verschillende 
soorten afval te vinden zijn op het strand. 
Van onschuldige zeewierresten tot allerlei 
soorten plastic die daar niet thuishoren. 
De kinderen (en hun ouders en 
verzorgers) waren erg enthousiast en 
hielden er altijd een leuke verrassing aan 
over. In West-Zeeuws-Vlaanderen waren 
de teams vijf weken actief.  Bij wijze van 
pilot waren er ook vier dagen op de 
Vlissingse stranden en enkele middagen 
op het strandje van Yerseke; er werd 
enthousiast op gereageerd door de 
badgasten.  
Ook het strandteam van Schouwen-
Duiveland heeft weer veel mooie dagen 
gelopen op de stranden. Het 
enthousiaste team had veel in huis om 
bezoekers aan te spreken op het belang 
van een schoon strand. Niet alleen door 
middel van een positieve benadering naar 
de mensen toe maar dit jaar werden er 

ook meer kinderactiviteiten gedaan. De zeelessen van Natuuravontuur trokken veel bekijks 
met een mooie vangst uit de Noordzee. Een aantal paviljoens hadden een actieve 
betrokkenheid dit jaar, kinderen die een vol afvalzakje inleverde kregen als bedankje een 
ijsje.  
 
Clean up tour Boskalis 
Stichting De Noordzee organiseerde van 1 tot en met 15 augustus 2017 voor de vijfde keer 
op rij de Boskalis Beach Cleanup Tour, waarbij de hele Noordzeekust afvalvrij werd gemaakt. 
De opruimactie startte op twee locaties - in Cadzand (zuid) en op Schiermonnikoog (noord) 
en eindigde na ruim twee weken in Zandvoort. Vrijwilligers legden in totaal dertig etappes 
af, waarbij de ene helft in noordelijke richting liep en de andere helft richting zuiden. Elk jaar 
organiseert Stichting De Noordzee een aantal beach cleanups met een speciaal thema en 
programma. Zo was er in 2017 o.a. een WNF-Beach Cleanup, een Supporter van Schoon 
familiedag, een Hondenetappe en een Werelderfgoed etappe. De Schone Jongens en 
Meiden namen net als voorgaande jaren deel aan de Zeeuwse etappes.  
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Schoonste strand verkiezing van Nederland 
De Zeeuwse stranden blijven de schoonste van Nederland, met dat van Oostkapelle voorop. 
Zowel inspecteurs van de ANWB als 21.437 mensen die online hun stem uitbrachten, 
hebben Oostkapelle aangewezen als winnaar van de Schoonste Strand Verkiezing 2017. Het 
was de tweede titel op rij voor het Walcherse dorp.  
De hele top-5 bestond uit stranden in Zeeland. Na Oostkapelle volgden Kamperland, 
Breskens en Groede, Domburg en de Brouwersdam. Burgemeester van Veere Rob van der 
Zwaag was bijzonder trots. Hij noemt de eerste plaats voor Oostkapelle een „beloning voor 
onze inzet”. Overal wordt de samenwerking tussen verschillende stakeholders als het 
geheim achter de schone Zeeuwse stranden genoemd: voorlichting en actief opruimen gaan 
hand in hand. Schoon Zeeland draagt daar een flink steentje aan bij.  
 
Bewonersacties 
Net als in vorige jaren werden ook in 2017 initiatieven van bewoners om zwerfvuil tegen te 
gaan of op te ruimen, actief ondersteund door de Zeeuwse Milieu Educatie Centra. Het 
meest in het oog springend waren de zeer actieve werkgroepen van ‘Doe mee verlos de 
Zee’.  
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Publiciteit en communicatie 
 
Nieuwsbrief 
 
In 2017 zijn twee nieuwsbrieven verschenen vanuit Schoon Zeeland, één in het voorjaar en 
één in het najaar. 
Via onderstaande links zijn deze na te lezen.  
 
Voorjaar 
 
Najaar 
 
Daarnaast zijn er door het jaar heen vele berichten over regionale Schoon Zeeland 
activiteiten verschenen vanuit de regionale NME-centra en is er regelmatig via Facebook 
gecommuniceerd.  
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Media  
De activiteiten die in het kader van Schoon Zeeland zijn georganiseerd, werden ook in 2017 
veelvuldig opgepikt door de regionale media. Op deze en volgende pagina’s een greep uit de 
berichten. Hoogtepunten waren de Schone Schelde opruimactie en het opnieuw verkiezen 
van de Zeeuws stranden als de schoonste stranden van Nederland. Het laatstgenoemde 
haalde ook het nationale nieuws.  
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Regionale invulling 
 
Hieronder staan de activiteiten per regio weergegeven.  
 
Activiteiten op Schouwen-Duiveland 
 
Opruimacties in de kernen 
In januari 2017 ruimden zo’n 20 bewoners van Ouwerkerk het zwerfafval in het dorp op. Negen volle 
vuilniszakken waren het resultaat van de opruimactie. Na afloop kregen alle deelnemers een kopje 
erwtensoep of tomatensoep. 
 
Renesse begon het zomerseizoen met een opruimactie, in samenwerking met de 
ondernemersvereniging. Aansluitend werd er een gastles over zwerfafval gegeven tijdens de 
openbare vergadering. 
 
In Bruinisse ging de dorpsraad aan de slag in samenwerking met de basisscholen en de Albert Heijn. 
Met ruim 100 kinderen werd het dorp weer spik en span, na afloop kregen alle kinderen wat lekkers 
van de Albert Heijn. 
 
Ook Landall Greenparks hield een opruimactie met 14 medewerkers en campinggasten.  
 
Opruimactie op Grevelingendam 
De afgelopen maanden werd er veel aandacht besteed aan het zwerfafvalprobleem op de 
Grevelingendam door onder andere de Waste Bag Challenge, Doe Mee Verlos de Zee & Schoon 
Zeeland.  De Gemeente Schouwen-Duiveland en Rijkswaterstaat hebben hierop gereageerd door 
nieuwe afvalbakken te plaatsen, een informatievoorziening en er vaker worden opgeruimd. Op 16 
september werd er een grote opruimactie gehouden met als resultaat 280 kg afval! Na afloop werd 
er een lunch aangeboden door Restaurant de Grevelingen.  
 
Schone Schelde 2017 
Op de Schone Schelde dag zaterdag 11 maart is er volop afval geruimd. Bij de Schelphoek 
waren er 31 jutters en werden ruim 35 volle afvalzakken verzameld. In Ouwerkerk gingen 32 
jutters aan de slag met als resultaat ruim 25 volle afvalzakken.  
 
DMVDZ Jutbak adoptie 
In totaal zijn er vijf jutbakken op Schouwen-Duiveland van Doe Mee Verlos de Zee in adoptie gegaan. 
Vier jutbakken door basisscholen en één jutbak door een dorpsraad. Bij de adoptie van een jutbak 
hoort een zeeles van Natuuravontuur. Daarnaast wordt er twee keer per jaar een opruimactie 
gehouden bij de jutbak of rondom de school. 
 
Gastlessen zwerfafval op basisscholen, BSO en scouting 
Er zijn in totaal 11 gastlessen over zwerfafval gegeven op de basisscholen, 7 gastlessen op de 
BSO en een gastles aan de scouting. Na de gastles wordt er een opruimactie gehouden. In 
totaal zijn met de gastles 341 bereikt.  
 
Expeditie Juttersgeluk 
Op 5 april trok Expeditie Juttersgeluk over het strand van Renesse met ruim 30 deelnemers. Naast 
dat er veel afval werd opgehaald was het ook een hele mooie dag en heeft iedereen genoten van het 
samen zijn en hun bijdrage voor schoon strand. 
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Succesvolle zomer voor het strandteam 
Afgelopen zomer heeft het strandteam weer veel mooie dagen gelopen op de stranden van 
Schouwen-Duiveland. Het enthousiaste team had veel in huis om bezoekers aan te spreken op het 
belang van een schoon strand. Zo werden er dit jaar meer kinderactiviteiten gedaan. De zeelessen 
van Natuuravontuur trokken veel bekijks met een mooie vangst uit de Noordzee. Een aantal 
paviljoens hadden een actieve betrokkenheid dit jaar, kinderen die een vol afvalzakje inleverde 
kregen als bedankje een ijsje. Bij elkaar veel resultaten behaald door het campagneteam Schoon 
Zeeland! 
 
HZ studenten aan de slag met communicatie opdracht 
Net als vorig jaar gingen de studenten van de Hogeschool Zeeland weer van start met het uitvoeren 
van een opdracht over zwerfafval. Dit jaar ontwierpen eerstejaars communicatie studenten een 
printbaar communicatiemiddel. Een vakjury heeft de ontwerpen beoordeelt en het beste ontwerp is 
gekozen. Deze zal gebruikt worden in de campagne tegen zwerfafval. Communicatiebureau Life 
Design heeft aangegeven het ontwerp samen met het winnende team te verbeteren tot een 
printbare versie. 
 
‘Afval een tweede leven’ 
Tijdens de Burendag in Poortambacht en tijdens de kerstfair op de Kinderboerderij de Punt in 
Zierikzee werd er aandacht gegeven aan ‘afval een tweede leven geven’. Er werden bloempotjes en 
pennenbakjes gemaakt van petflessen, een sleutelhanger van kurken en een muziekinstrumentje 
met dopjes. Ongeveer 50 kinderen deden mee aan de activiteit.  
 
Snoeproute Pontes Pieter Zeeman 
122 leerlingen van Pontes Pieter Zeeman brengen de snoeproute in kaart. Ze inventariseren rondom 
de school, het gebied tussen de school en supermarkt, bushalte en winkels, op de hoeveelheid afval. 
Na de inventarisatie houden ze gelijk een opruimactie. 
Het animatieteam Razende Recycle Show verzorgt een korte spelshow over afval. Ook lopen ze 
rondom de school waarbij ze de leerlingen tegemoet lopen maar ook bewoners bereiken met hun 
interactie. 
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Activiteiten Schoon Zeeland 2017 Schouwen Duiveland 

Activiteit Doelgroep Aantal 
deelnemers 

Samenwerking met 

Opruimacties Bewoners van 
Schouwen-Duiveland 

165 Dorpsraden, Waste Bag 
Challenge, Gemeente SD, AH, 
Landall Greenparks, Gemeente 
SD 

Voorlichting 
dorpsraden 

Dorpsraad 150 Dorpsraad Renesse, 
ondernemersvereniging Renesse, 
Gemeente SD,  

Schone Schelde Bewoners van 
Schouwen-Duiveland 

60 RWS, NPO, IVN, Waterschap, 
Gemeentes, Nme, Waste Bag 
Challenge, restaurant De 
Schelphoek, restaurant de 
Vierbannen 

DMVDZ Jutbak 
adoptie 

Basisscholen, 
dorpsraden of 
vereningen  

138 Natuuravontuur, DMVDZ, 
Gemeente SD,   

Gastlessen Basisscholen, BSO, 
scouting 

341 Basisscholen, BSO, scouting, 
Gemeente SD 

Expeditie Juttersgeluk Juttersuitje voor 
mensen die minder 
goed meekomen in de 
maatschappij  

30 Juttersgeluk, stranpaviljoen 
Haven van Renesse, VSSK, 
Gemeente SD 

Strandcampagne 
(inclusief Zeelessen, 
Boskalis Clean up 
Tour)  

Strandbezoekers, 
algemeen publiek 

6500 Strandpaviljoens, VSSK, 
Natuuravontuur, 
recreatieondernemers, 
Gemeente SD 

HZ studenten Studenten van de 
Hogeschool Zeeland 

21 HZ, Gemeente SD, Waste Bag 
Challenge, communicatiebureau 
Life Design, PZC 

Afval een tweede 
leven  

Kinderen uit de wijk 
van Zierikzee 
Poortambacht 

50 KB de Punt, het Gors, Gemeente 
SD 

Snoeproute Pontes 
Pieter Zeeman & 
Razende Recycle Show 

VO-leerlingen 122 Pontes Pieter Zeeman, Qui Vive, 
Gemeente SD 

 
 
Activiteiten in Zeeuws-Vlaanderen 
Vanuit Natuur&Zo is afgelopen jaar de nadruk gelegd op Schone Schelde, Schone Jongens en Meiden 
en het aanscherpen van de doorlopende leerlijn voor basisscholen.  
 
Schone Schelde 
Op 11 maart hebben honderden vrijwilligers de zuidoever van de Westerschelde schoongemaakt en 
hebben hierbij honderden afvalzakken verzameld. De animo om mee te doen, was groter dan ooit. 
De roep om meer te doen aan de oorzaken van het zwerfafval en de plastic soep was minstens zo 
groot.  
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Schone Jongens en Meiden 
Gedurende de zomermaanden heeft een team van Schone Jongens en Meiden de stranden en 
dorpskernen van West Zeeuws-Vlaanderen bezocht, waarbij de bezoekers positief geactiveerd 
werden om de stranden en straten schoon te houden. Door spelactiviteiten voor kinderen werden 
ook de jonge bezoekers bereikt. De reacties van badgasten, paviljoens en schoonmakers waren erg 
positief. Er zijn hierbij vele duizenden badgasten, dagjesmensen en lokale bewoners bereikt en 
aangesproken. Zoals eerder beschreven is er in 2017 ook weer actief deelgenomen aan de Boskalis 
Cleanup Tour.  
 
Educatie  
Er zijn in 2017 14 tussenschoolse activiteiten geweest met thema techniek (en ook afval) op de 
Irisschool/De Parel in Terneuzen. Veel scholen hebben hun aanvraag voor lessen uitgesteld tot 2018 
omdat zij wisten dat in de eerste maanden van 2018 de totaal herziene doorlopende leerlijn 
zwerfafval beschikbaar zal komen. Voor 2018 zijn dan ook al meer dan 50 lessen gereserveerd.  
 
Leskisten en materialen 
Net als in vorige jaren was er flinke vraag naar de leskisten rondom zwerfafval en werd veelvuldig 
beroep gedaan op de praktische materialen waarbij met name de grijpers bijzonder populair waren.  
 
Enquête 
Alle gebruikers van Natuur&Zo zijn benaderd om een enquête in te vullen. Hierin waren ook vragen 
over de zwerfafval-activiteiten en lessen opgenomen. De respons op de enquête was ruim en 
overwegend (erg) positief. Uit de respons kwam onder andere naar voren dat de gastlessen, 
buitenschools activiteiten en leskisten over zwerfafval erg gewaardeerd worden. Opvallend was de 
grote vraag naar materiaal voor kleuters; waar via de herziene leerlijn inmiddels invulling aan is 
gegeven.  
 
Activiteiten op de Bevelanden 
 
Workshops BSO’s en gastlessen BO: 
In 2017 is er een wisseling geweest van de gastdocent voor de workshop op de BSO’s. Mede hierdoor 
en omdat op sommige BSO’s niet voldoende (oudere) kinderen waren zijn er minder workshops 
gegeven, in totaal 11. Daarentegen zijn er wel veel gastlessen en prikacties geweest op de 
basisscholen, in totaal 17. Er is een standaard les opgezet hiervoor maar in de praktijk wordt er veel 
op maat gemaakt. Dit kost extra tijd.  
 
Uitleen lesmateriaal: 
Leskist “Zwerfafval, mooi niet”: 6x 
Grijpers: 64x (= 64 x 15 grijpers) 
Veiligheidshesjes en handschoenen 28x (= 28 x 30 handschoenen en hesjes) 
We ondersteunen regelmatig particulieren initiatieven door het materiaal gratis uit te lenen voor 
opruimacties. 
De hesjes en handschoenen worden na gebruik uitgezocht en eventueel naar de wasserij gebracht. 
Zo blijft het materiaal netjes en kan het vaker ingezet worden. 
 
Voortgezet onderwijs 
Er zijn op verschillende VO scholen 9 gastlessen gegeven. Gekoppeld daaraan is altijd een prikacties 
in de buurt. Deze lessen worden op maat gemaakt i.v.m. de wisselende niveaus c.q. leeftijd van de 
leerlingen. 
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Afvalfietstocht 
In Goes hebben 2 scholen meegegaan aan de afvalfiets. De leerlingen fietsen naar verschillende 
bedrijven in de buurt en krijgen informatie over de verschillende afvalstromen die het 
desbetreffende bedrijf produceert. Na dit bezoek is er voor de leerlingen nog een prikactie gepland. 
Ze verzamelen het afval in de schoolomgeving. 
Aan deze afvalfietstochten doen 21 bedrijven in Goes mee.  
 
Schone Schelde 
Provinciale opruimactie aan de randen van de Scheldes. Ook in 2017 weer een succes. Met enkele 
honderden deelnemers op de Bevelanden mocht ook over het animo niet geklaagd worden.  
 
Activiteiten op Tholen 
 
Thoolse deelname Schone Schelde op 11 maart 2017 op 5 locaties: 
-          de Sluisweg (Sint Philipsland) met misschien wel de oudste deelnemer van 80 jaar (1e foto) 
-          Grote Nol Annavosdijkseweg (Sint-Annaland) 
-          Stavenisse (reeds voldoende deelnemers), 
-          Heideweg (Sint-Maartensdijk) 
-          Schelphoek (Poortvliet)   
  
Overige activiteiten 
Er zijn hiernaast in totaal 3 opruimacties geweest door scholen en het Zeeuw Landschap. Er zijn geen 
lessen geleend van de gemeente. 
De ambtenaren-organisatiemiddag op 4 juli 2017 is besteed aan diverse activiteiten zoals NL DOet 
deze organiseert. Ca. 25 ambtenaren hebben een opruimactie gehouden aan de Bergsche Diepsluis 
in Tholen en aan de kustlijn ter hoogte van Sint-Maartensdijk. 
Bekend is dat in Tholen scholen op eigen initiatief NME-lessen geven of opruimacties houden zonder 
dat hiervoor materialen worden geleend bij de gemeente. Daarnaast zijn diverse bewoners actief 
met opruimen. Hierop bestaat geen zicht. Uitzondering is de heer Beeke die f: Doe-Mee-Verlos-De-
Zee onderhoudt. 
 
Activiteiten op Walcheren 
 
In 2017 zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd. 

• Schone Schelde: Voor dit project zijn een aantal besprekingen bijgewoond en is meegedacht 
over de toekomst van Schone Schelde. Daarnaast heeft Vlissingen actief deelgenomen. 

• Expeditie Juttersgeluk in Vlissingen. 
Deze landelijke opruimactie voor mensen met een beperking of die (tijdelijk) op maatschappelijke 
achterstand staan vond voor het eerste jaar in Zeeland plaats. Op 1 april deed de expeditie Vlissingen 
aan en de 25 deelnemers en begeleiders werden welkom geheten door Wethouder Elliott in Panta 
Rhei. Na het opruimen trakteerde Schoon Walcheren op koffie/thee met lekkers. 
Ook op het strand in Domburg heeft Expeditie Juttersgeluk plaatsgevonden. De gemeente Veere heeft 
er niet voor gekozen deze expeditie door Terra Maris te laten organiseren. 
In het hele land deden 27 kustgemeenten mee met Expeditie Juttersgeluk. 
 

• 42 gastlessen op met name basisscholen. 
In het voorjaar van 2017 bleken de aanvragen voor gastlessen achter te blijven. Walcheren was hierin 
niet uniek. In heel Zeeland kwamen de gastlessen moeilijk op gang.  Daarom werd In overleg met de 
gastdocenten besloten om alle basisscholen voor de zomervakantie door NME Walcheren te laten 
benaderd om zich aan te melden voor de gastlessen Plastic Soep en Zwerfafval voor de groepen 7 en 
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8. Dit had effect. 12 scholen meldden zich aan waarbij op elke school 3 lessen worden gegeven. Ook in 
de eerste weken van 2018 kwamen er nog aanmeldingen van scholen binnen. 
Na de zomervakantie besloten 2 van de 3 gastdocenten helaas te stoppen met het geven van deze 
gastlessen. Inmiddels bestaat het team weer uit 2 enthousiaste gastdocenten, die momenteel 
wekelijks gastlessen verzorgen. Ook zijn er contacten gelegd met een derde gastdocent. 
 

• 18 Schoon Zeeland activiteiten op Locatie Terra Maris (Scharrel LAB) 
Vanaf april konden bezoekers van het museum maandelijks één of meerdere keren deelnemen aan de 
activiteit van Pulp tot Papier. 
Tijdens de zomervakantie was van Pulp tot papier onderdeel van de activiteiten van de Scharrelkids 
club. 
De activiteiten waren over het algemeen goed bezocht (30 – 40 personen) waardoor de totale impact 
groter is dan bij bijvoorbeeld kinderdagverblijven. 

• Overige workshops in het Polderhuis in Westkapelle. Een van onze gastdocenten heeft een 
aantal gastlessen verzorgd in het Polderhuis in Weatkapelle 

• Training gastdocenten 
In 2017 zijn nieuwe gastlessen voor de groepen 5 en 6 ontwikkeld. Na het draaien van een pilot op 2 
verschillende scholen (begin 2018) zullen deze lessen voor heel Zeeland beschikbaar komen. Voor de 
gastdocenten zal dan een trainingsdag gastlessen groep 5 en 6 georganiseerd worden. 

• Overig 
- Deelname aan diverse centrale schoon Zeeland activiteiten en besprekingen. 
- Verzorgen diverse mailingen en besprekingen. 
- Het up to date houden van de leskisten voor de workshops. Etc. etc. 
- Diverse promotionele activiteiten 
- Voorbereiding Schone jongens en meiden. 

 


