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Een team van vrijwilligers van Stichting Duik de Noordzee Schoon heeft tijdens een negendaagse
duikexpeditie 2.500 kilo afval uit de Noordzee geborgen. Het gaat onder meer om kleding, keukengerei,
reiskoffers, vloerkleden, speelgoed en auto-onderdelen, evenals om zogenoemde spooknetten.

"Duikers troffen van alles aan wat duidelijk niet in onze zee hoort", aldus de stichting.

De expeditieleden vertrokken vorige week zaterdag en kwamen zondag weer aan in de haven van Scheveningen.
Ze doken tussen Ameland en Schiermonnikoog, vooral bij oude wrakken. Die zijn hotspots voor afval, aldus een
woordvoerder.

Van de 2.500 kilo geborgen afval is volgens de stichting 500 kilo afkomstig van containers die de MSC Zoe begin
dit jaar kwijtraakte. De andere 2.000 kilo geborgen afval betrof verspeelde visnetten, die zowel tijdens de heen- en
terugweg als op de duikplekken werden aangetroffen.

'Spooknetten' zijn groot gevaar voor vissen en kreeften
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Dit soort spooknetten zijn volgens de stichting een groot gevaar voor vissen, kreeften en krabben die erin verstrikt
raken. Ook waarschuwt Duik de Noordzee Schoon ervoor dat het afval in zee afbreekt tot microplastics "wat door
allerlei organismen wordt opgenomen en zo ook in onze voedselketen terechtkomt".

Stichting Duik de Noordzee Schoon is in 2011 opgericht om spooknetten van wrakken te verwijderen. Tijdens de
tot nog toe veertien gehouden expedities zijn 6.700 duiken op 160 wrakken gemaakt, waarbij 60.000 kilo aan
spooknetten en lood van wrakken is gehaald.

Nieuwsbrief
Elke ochtend snel weten wat je 's nachts gemist hebt? En rond de lunch een update van het belangrijkste
nieuws? Abonneer je dan nu op onze dagelijkse nieuwsbrief!

Door: ANP/NU.nl
        Beeld: NU.nl/Stichting De Duik   reacties  65

Lees meer over:

Noordzee   Binnenland 

Gesponsord door:

5 fabels over windmolens
Ondanks dat Nederland er vol mee staat, bestaan er nog
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Mexicaanse onderzoekers identificeren 44 lichamen in massagraf

Luuk de Jong met Sevilla koploper, Kluivert scoort voor AS Roma

Toyota PROACE nu met € 1.000,- éxtra maatwerk voordeel
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Hoe Tony's Chocolonely digitale muren laat verdwijnen

Advertentie
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Wist je dat de vissers sinds 2009 al meer dan 3 miljoen kilo afval uit zee hebben opgeruimd? Wel
bijzonder dat de media dat dan niet interessant vind. www.fishingforlitter.org
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Respect  Reageer  Deel  Rapporteer 

Respect  Reageer 

Even nuanceren:
2500 kg waarvan 2000 kg achtergebleven visnet is 400 kg per teamlid. Over 8 dagen 50
kg/dag/duiker aan achtergebleven visnet weggehaald.
Waarschijnlijk verwijderen de mensen die dagelijks afval uit bermen en parken prikken en oprapen
per dag meer uit het milieu. Die mensen geven we ook geen heldenstatus.

Laten we het er maar op houden dat deze duikers zich nuttig hebben gemaakt en daarmee een
klein stukje hebben gecompenseerd voor de schade die de duiksport algemeen aanricht aan het
milieu. Er zal weleens een kreeft of een vis verstrikt raken in zo'n kapot net, maar natuurlijk veel
minder als wanneer zo'n net in bedrijf is.
Duikers duiken overigens graag bij wrakken en ik kan me voorstellen dat die netten ook voor hen
dan gevaarlijk/hinderlijk in de weg zitten. Misschien is er toch ook sprake van een stukje eigen
belang.

Deel  Rapporteer 

WMM 2 uren geleden

Respect 3  Reageer 

Triest dat dit door vrijwillegers moet gebeuren terwijl de overheid miljarden aan gas oppompt in
groningen. Faciliteer die duikers met subsidie.

Deel  Rapporteer 

San_J 12 uren geleden

Respect 2  Reageer 

Jazeker, net zoals de vuilophaaldienst van de gemeente maar ook contole op illegale dumpingen
waar mee dubbele boetes op moet leggen om e.e.a. betaalbaar te maken. Wij mensen moeten ons
diep schamen wat wij veroorzaken op deze wereld

Deel  Rapporteer 

Friend1 13 uren geleden

Ik ben bang dat een deel van de opgeviste kleding van verdrinkingsslachtoffers kan zijn.. misschien
moeten ze voor de zekerheid samen werken met een instantie die evt aanwezig DNA kan matchen
met vermiste personen.

Heb veel sympathie voor deze schoonmaak operatie

DMz 14 uren geleden

http://www.fishingforlitter.org/
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Respect 2  Reageer  Deel  Rapporteer 

Respect 2  Reageer 

Ik vermoed dat er bijna niets van de opgevist kleding can drenkelingen is, anders zouden er
ook lichamen aangetroffen zijn. Ik denk eerder overboord geslagen partijen kleding.
Bovendien, als men, zpals u oppert, dan-onderzoek moet gaan doen, dan wordt het een duur
dingetje lijkt me. En zoveel vermiste personen zullen niet in de Noordzee liggen schat ik.

Deel  Rapporteer 

Whathappened 12 uren geleden

Respect 1  Reageer 

Je kan eventueel kleding vergelijken met vermissingszaken. Hoe fijn is het voor de
nabestaande om te horen dat zijn kleren zijn gevonden. En lichamen vergaan snel in de
zee. Vlees wordt aangegeten door zeedieren. En botten kunnen daarna makkelijk
verspreiden of zijn ook vergaan na tijd. Alle kleren testen op dna lijkt me idd geld
verslindend en onbegonnen werk. Maar kleding laten vergelijken is misschien wel een
optie. Eventueel door de familieleden zelf.

Deel  Rapporteer 

Jonge_moeder 12 uren geleden

Respect 2  Reageer 

Netten laten registreren, de dader van het ongeluk is aansprakelijk en betaald of moet zich tegen
verlies verzekeren! “Plastic” is een politieke keuze. Er is al een afbreekbare versie, het meeste kan
ook met papier...een politieke keuze dus. Maar de hardste roepers hebben de minste wil......money!
EN de belangenlobbyisten hebben er een hoop in hun “zak” gestoken op nationaal en EU niveau,
en blijft het probleem gewoon bestaan. Gewoon wachten tot uiteindelijk(!) dit alles via de
Marianentrog het gloeiende centrum van deze planeet weer inschuift..

Deel  Rapporteer 

Heinz53 15 uren geleden

Respect 3  Reageer 

Laat er een systeem komen dat de netten te traceren zijn waar ze vandaan komen en laat die
vissers/ rederijen het lekker bekostigen !

Deel  Rapporteer 

M_Hendriks 15 uren geleden

Erazzzer 14 uren geleden
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Respect  Reageer 

En hoe wou je zo'n systeem invoeren? We praten over schepen onder verschillende vlaggen
in internationale wateren. Hier is geen wetgeving aan vast te knopen.

Deel  Rapporteer 

Respect 2  Reageer 

Ik wil niks invoeren das lekker hun probleem : laat hun maar wat verzinnen , hun zooi en
anders maar “netbelasting” of zo ... het maar weer erop gooien “kan niet is internationaal”
is lekker makkelijk zo

Deel  Rapporteer 

M_Hendriks 13 uren geleden

Respect 6  Reageer 

Nee uw oplossing is heel erg onderbouwd en helemaal niet makkelijk: “laat hun maar
wat verzinnen”. Spreekt echt grote intelligentie en inzicht uit.

Deel  Rapporteer 

Fijnedag 13 uren geleden

Respect  Reageer 

Dank dat u mijn intelligentie in twijfel trekt ; blijkt alweer wat voor kudde-volk we zijn en
met u intelligentie komen we ook niks verder zo blijkt ;
stop dan met vis eten en rommel consumeren dan hoeven die duikers ook het water
niet in maar nee op internationale wateren mag alles er wordt zelfs hier geopperd dat
de staat in moet grijpen ?
Dus dan gaan wij dat weer betalen maar goed als een schaap over de dam is sluit de
rest aan want we zijn allemaal zó intelligent

Deel  Rapporteer 

M_Hendriks 2 uren geleden

Respect 17  Reageer 

Absoluut.
Deze mensen doen hele zinvolle dingen.
Wat me verbaast is dat ik er nog nooit van had gehoord. Pleit des te meer voor ze. Het zijn altijd de
mensen die het minst hard schreeuwen die het meest nuttige werk doen. Hulde.

Deel  Rapporteer 

Skunk83 16 uren geleden
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Respect 1  Reageer 

Weg met alle troep op deze planeet! Doe ook mee! Sluit je aan bij www.helemaalgroen.nl.

Deel  Rapporteer 

wijsg 16 uren geleden

Respect 4  Reageer 

Overheid moet zijn verantwoordelijkheid nemen en dit bekostigen.

Deel  Rapporteer 

S_zee 16 uren geleden

Respect 5  Reageer 

Terwijl de rotzooi veroorzaakt wordt door andere? Laat de bedrijven er lekker zelf voor op
draaien. Kost ons dan extra geld en belasting.

Deel  Rapporteer 

Allinvisible 16 uren geleden

Respect 11  Reageer 

Geweldig werk, deze mensen zouden financiële steun moeten krijgen op basis van hoeveel ze
bergen per jaar/maand.

Deel  Rapporteer 

Jordi_Boogerd 16 uren geleden

Respect 13  Reageer 

Top kerels. Verdienen een lintje en financiële steun. Misschien iets voor de goede doelen loterijen
om te steunen.

Deel  Rapporteer 

Funman 16 uren geleden

Respect 4  Reageer 

Helemaal eens met alle onderstaande reacties maar begint het niet bij de overproductie en
overdadige verpakkingen en daarnaast de wegwerp mentaliteit ?

Deel  Rapporteer 

bastonja_1964 17 uren geleden

http://www.helemaalgroen.nl/
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Respect 3  Reageer 

Be het eens met alle onderstaande reacties maar begint het niet bij de overproductie en
overdadige verpakking van spullen ?

Deel  Rapporteer 

bastonja_1964 17 uren geleden

Respect 13  Reageer 

En we kunnen allemaal helpen... Als ik ga wandelen in het bos of in de duinen, neem ik altijd een
plastic zak mee. Al wandelend raap ik links en recht wat op, de zak is altijd vol. Druppel op
gloeiende plaat maar als ik dit samen zou doen met 10.000 anderen... Wie weet hoe schoon ons
land wordt!

Deel  Rapporteer 

karin_dus 17 uren geleden

Respect 3  Reageer 

Mooi idee! Ik zwom tijdens mijn vakantie achter een plastic flesje aan. Ach, dat ene flesje was
de reactie van anderen. Dat ene flesje kan er wel voor zorgen dat een zeedier komt te
overlijden. Laat mij maar lekker achter dat ene flesje aan zwemmen.

Deel  Rapporteer 

Rian30 14 uren geleden

Respect  Reageer 

Als je dan ook zélf die plastic tas dan niet aankoopt of aanneemt in een winkel ben je
helemaal goed bezig !

Deel  Rapporteer 

M_Hendriks 13 uren geleden

Respect 7  Reageer 

Het geeft te denken: 2500 kilo troep van een aantal wrakken tussen Ameland en Schiermonnikoog.
Vermenigvuldig dat met de oppervlakte van de hele Noordzee... 🥺

Deel  Rapporteer 

Knackebjorn 17 uren geleden

Super goed dat dit wordt gedaan! Wat wel een raar gegeven is is dat de wrakken waar ze dit afval
dus grotendeels vandaan halen natuurlijk op zichzelf eigenlijk ook afval zijn!

Jay1995 17 uren geleden
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Respect 3  Reageer 

Puur ter interesse, hoe werkt dat eigenlijk met gezonken schepen? Moeten die niet worden
geborgen?

Deel  Rapporteer 

Respect 7  Reageer 

Scheepswrakken zijn doorgaans erg positief voor het onderwaterleven, ze fungeren als
kunstmatig rif.

Daarnaast zijn het, helaas, soms ook zeemansgraven die daarom onberoerd en gerespecteerd
dienen te worden.

Deel  Rapporteer 

Knackebjorn 17 uren geleden

Respect 1  Reageer 

Och, mijn graf wordt ook geruimd als de rechten niet worden verlengd. Daar doet dan ook
niemand moeilijk over.

Omdat scheepswrakken op termijn mogelijk olie gaan lekken zou ik zeggen: opruimen
waar mogelijk.

Deel  Rapporteer 

Pluskukel 14 uren geleden

Respect 4  Reageer 

Super dat deze duikers dit doen! Top!

Deel  Rapporteer 

RBo 17 uren geleden

Respect 1  Reageer 

Schandalig dat deze duikers dat moeten doen door toedoen van de vervuilers.
Dat een schip een lading containers veliest , pech, maar dat kan opgeruimd worden.
Dit voorbeeld laat dat zien 2000 kilo huis tuin en vissers troep en 500 kilo container zooi.
De vervuilers zouden zich moeten schamen en hier een voorbeeld aan moeten nemen.
Iedere vervuiler hoe klein ook , denk aan kauwgom , snoeppapiertje etc opvoedkundig
meenemen. Want tijdens de opvoeding gaat het al vaak mis.

Deel  Rapporteer 

the_matrix 16 uren geleden
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Respect 3  Reageer 

Al dat afval is blijkbaar geen probleem, totdat het 'in onze voedselketen terechtkomt'. Die zinsnede
vat het probleem beter samen dan ik dat zou kunnen.

Deel  Rapporteer 

Space_Kat 17 uren geleden

Respect 2  Reageer 

Wat te denken van onze longen? Water verdampt , komt in de lucht. Microscopische kleine
deeltjes plastic die we in-ademen. Geen doem scenario....maar nu al keiharde werkelijkheid.

Deel  Rapporteer 

wijsg 17 uren geleden

Respect  Reageer 

Nonsens, en nog 2 likes ook.
Plastic is geen water en verdampt niet. Microscopisch kleine deeltjes zijn vele malen groter
dan de moleculen in damp.
Geen doem-scenario? Onnodige paniekzaaierij! En niet gehinderd door enige kennis van
zaken.

Deel  Rapporteer 

Fragie 37 minuten geleden

Respect 12  Reageer 

Geweldig werk en hulde voor de inzet van deze mensen. De duistere kant is wel dat een
vrachtschip die containers verliest een hoop rommel heeft laten liggen. Het zou een goed gebaar
zijn als er door dit bedrijf een flinke donatie aan de vrijwilligers gedaan wordt om dit goede werk
voort te zetten en te promoten.

Deel  Rapporteer 

FransFransFsss 17 uren geleden

 

Prima alternatief en iedere hulp is hierbij hard nodig.. naast de troep die via vissers ed in zee
terecht komt vergeet alle rivieren ed niet..
Alles wat wij in de riolen gooien wordt gezuiverd maar nooit voor 100% en alles wat na regenbuien
sloten inspoelt en daarna via rivieren uitkomt in zee is denk ik vele malen meer troep dan de
rommel die via de scheepvaart in zee terecht komt... Dus nog heel veel werk, naast dit prima
project te doen.

 

TJ_wwww 17 uren geleden
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Respect 1  Reageer  Deel  Rapporteer 

Respect 2  Reageer 

Tot de tijd dat het zich niet kan recyclen zeker wel. Waarom verbieden niet recyclebaar
verpakkingen- hoe groot dan ook- niet?

Deel  Rapporteer 

KinginEverything 17 uren geleden

Respect 8  Reageer 

Schitterende actie, niet anders dan lof hiervoor.

Ik neem aan, dat de duikers die dit doen hobbyisten zijn, die zo hun sport inzetten voor een groot
maatschappelijk doel. het mes snijdt aan twee kanten. Dit zou vaker zo moeten kunnen.

En ja, in dit soort acties zou wel wat meer geïnvesteerd mogen worden. Ook al is het probleem
hiermee waarschijnlijk niet opgelost, alles helpt. Het zal wellicht nog op de nodige bezwaren
stuiten om dit volledig door de gemeenschap te laten bekostigen, maar om het om te beginnen
ruimschoots te faciliteren, mijn zegen hebben ze daarvoor.

De Noordzee, onze bossen etc. maken deel uit van onze erfenis. Van wat wij geërfd hebben van
onze voorouders en van wat wij nalaten aan ons nageslacht. Ik zou mijn kinderen graag iets
nalaten dat beter is dan ik geërfd heb. Ik kan niet duiken, ik ben inmiddels tot mijn grote verdriet
fysiek ook niet meer tot zoveel in staat, anders zou ik mij prompt aan willen melden om mee te
helpen. Dit verdient navolging.

Deel  Rapporteer 

Hanz1951 18 uren geleden

Respect 5  Reageer 

Meer investeren is een betere en hardere aanpak wat plastic en afval betreft, er kan zoveel
opgespoord worden en het zou mooi zijn als je een schip wat afval overboord kon opsporen en
straffen..Ook wat plastic betreft moet er veel meer aandacht aan besteed worden.. Het bewustzijn
is er wel, maar je vindt overal nog plastic in de natuur..We zijn een gemakzuchtig en egoïstisch
volk..

Deel  Rapporteer 

Mijntje_Vd_Burg 18 uren geleden

Loesje schreef jaren geleden: Als we het zouden kunnen, bevuilden we ons vruchtwater;
Met microplastics gaat dat nu snel lukken.

Frans_Rietmeijer 18 uren geleden
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Respect 6  Reageer  Deel  Rapporteer 

Respect 14  Reageer 

Ik applaudisseer bij dit soort positieve acties. Ik ben uiterst mismoedig wanneer ik denk aan de
teloorgang van deze ooit prachtige wereld.....waar inmiddels plastic deeltjes worden aangetroffen
in de sneeuw op de Noordpool. En dat is slechts een voorbeeld. In een tijdsbestek van zo'n 60 jaar
is het het grootste Beest ( zoogdier mens) gelukt de natuur onomkeerbaar te verpesten.

Deel  Rapporteer 

wijsg 18 uren geleden

Respect 7  Reageer 

Goed bezig! Meer valt er niet over te zeggen naar mijn idee.

Deel  Rapporteer 

EJVE 18 uren geleden

Respect 3  Reageer 

Dat de visserij slecht bezig is, misschien?

Deel  Rapporteer 

ton14024 18 uren geleden

Respect 1  Reageer 

Ik bedoelde over de actie van de bewuste mensen zelf. Niet de achterliggende oorzaak.

Deel  Rapporteer 

EJVE 15 uren geleden

Respect  Reageer 

Niet mee eens, wel eens gehoord van Fishing for Litter? Vissers halen al bijna 20 jaar
geheel vrijwillig, 300.000 kilo afval per jaar uit onze Noordzee, zonder daar meer 1 cent
voor te ontvangen...

Deel  Rapporteer 

Kenny_Baas 12 uren geleden

Wij hebben geen enkel idee wat er in de zee ligt en/of wordt gedumpt. Ongezien zo gebeurt.
Zeker handhaven en zorgen dat er ook gezuiverd wordt in onze zeeën Vooral doorgaan

Kritiker 19 uren geleden
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Respect 5  Reageer 

Zeker handhaven en zorgen dat er ook gezuiverd wordt in onze zeeën. Vooral doorgaan.

Deel  Rapporteer 

Respect 13  Reageer 

Er moet absoluut geinvesteerd worden in de afval-berging. Dat lijkt mij in deze tijden niet eens een
vraagteken waard maar juist een uitroepteken.
En moet er misschien ook eens een keiharde aanpak komen voor de visserij-sector? Wellicht is er al
iets dergelijks. Maar omdat gedumpte visnetten een serieuze drieging vormen......

Deel  Rapporteer 

RvdP 19 uren geleden

Respect 5  Reageer 

Grote scheepsaccu's worden ook gewoon overboord gezet op zee....

Deel  Rapporteer 

Vision 18 uren geleden

Respect 7  Reageer 

Dat is eigenlijk ronduit schandalig

Deel  Rapporteer 

Art13 18 uren geleden

Respect 1  Reageer 

dan is de schipper nog dom ook,
want oude accu's kun je gewoon inleveren en krijgt nog geld voor ook.
dus ik denk niet dat dit de normale gang van zaken is

Deel  Rapporteer 

SJakio 17 uren geleden

Respect 5  Reageer 

Vissers verliezen niet voor hun plezier hun netten. Elk net dat zij verliezen kost hen veel geld
en kan levensgevaarlijk zijn door kans op kapseizen.

Deel  Rapporteer 

Paul_Cuelenaere 18 uren geleden

Dave_Broeke 18 uren geleden
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Respect 3  Reageer 

Gedumpte visnetten? Ze verliezen ze, zoals bij deze scheepswrakken blijven ze hangen en
scheuren af. Het is al een flinke schadepost voor een visser.

Deel  Rapporteer 

Respect 2  Reageer 

Ik ben een bekeurd omdat er 2 snoeppapiertjes uit mijn zak vielen zonder dat ik het
merkte. Dus waarom vissers niet bekeuren als zelfs geen enkele moeite (laten) doen om
hun verloren netten weer op te vissen?

Deel  Rapporteer 

Treurig 17 uren geleden

Respect  Reageer 

En hoe wil jij dat controleren? Is toch appels/peren.

Deel  Rapporteer 

Dave_Broeke 46 minuten geleden

Respect 23  Reageer 

Helden zijn dit! Natuurlijk moet dit vaker gebeuren en moet er meer in geïnvesteerd worden.
Al zou het niet nodig moeten zijn dat dit soort acties überhaupt nodig moesten zijn.
Natuurlijk zit hier ook afval bij van vergane schepen, danwel verloren werktuig.
Misschien dat de rederij dat niet zelf op kan ruimen, maar ze kunnen i.i.g specialistische bedrijven
vermelden waar het ligt. Zodat het voor hun makkelijker te lokaliseren is. En een x bedrag om een
net op te ruimen (en mits mogelijk door de eigenaar herbruikt kan worden) zal nooit zoveel zijn als
een nieuw net.

Deel  Rapporteer 

Bulletje42 19 uren geleden Uitgelicht

Respect 13  Reageer 

Een rederij kan het wel door iemand op Laten ruimen.
Werkgelegenheid creëren en ondertussen hun eigen rotzooi op laten ruimen. (wij krijgen ook
een boete als we rotzooi op straat gooien... De zee is hun straat en daar mogen ze best beter
voor zorgen.)

Deel  Rapporteer 

Natalie_Natalie 19 uren geleden

Rob_de_H 17 uren geleden



16-9-2019 Duikers bergen 2.500 kilo kleding, koffers en vloerkleden uit Noordzee | NU - Het laatste nieuws het eerst op NU.nl

https://www.nu.nl/opmerkelijk/5993038/duikers-bergen-2500-kilo-kleding-koffers-en-vloerkleden-uit-noordzee.html?redirect=1#coral_talk_wrapper 15/19

Respect  Reageer 

wie denkt u dan wie dat gaat betalen?
U en ik gaan daar dan voor betalen.

Deel  Rapporteer 

Respect 3  Reageer 

Is dat uw enige zorg?

Deel  Rapporteer 

Treurig 17 uren geleden

Respect  Reageer 

Als je het om vervuiling betaal je altijd!
Je betaald met geld of met je gezondheid en geld.

Dus wie dat allemaal betaald? Wij betalen allemaal.

Deel  Rapporteer 

Natalie_Natalie 16 uren geleden

Respect 15  Reageer 

Dit zijn wat mij betreft echte helden. Geen toetsenbord strijders, maar mensen die onbaatzuchtig
in hun vrije tijd zich in zetten.

Ik ga kijken of ik een donatie kan maken! Prachtig werk.

Deel  Rapporteer 

MvE_Culture 19 uren geleden

Respect 21  Reageer 

Vanzelfsprekend moet er geïnvesteerd worden in het bergen van afval in zeeën en oceanen.

Om te beginnen een jaarlijkse Europese week voor het bergen van afval uit zeeën, oceanen, meren
en van stranden.

O ja, en een vaste regel dat iedere strandganger minstens 3 stuks afval meeneemt dat er al lag. En
je eigen afval bewaren tot aan de prullenbak, natuurlijk!

Deel  Rapporteer 

Spuit22 19 uren geleden
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Respect 6  Reageer 

gelijk een boete van €500 of meer als je je afval op straat gooit i.p.v. in de prullenbak?? Laten
we daar eens mee beginnen..

Deel  Rapporteer 

Rob_de_H 17 uren geleden

Respect  Reageer 

Het idee is prachtig maar als het werkt wordt het nog een heel karwei om dan drie stuks afval
te vinden... Dat zou wel een Utopia zijn.

Deel  Rapporteer 

Natalie_Natalie 16 uren geleden

Respect 22  Reageer 

Ja absoluut! Deze mensen moeten subsidie krijgen voor het werk wat ze doen in hun vrijetijd. Als
we meer mensen kunnen organiseren en de overheid betaald de onkosten om mee te beginnen
dan hebben we in zeer korte tijd een schoner milieu. Verder moet de politie strenger controleren
op milieu overtreders. Als is het maar vuil uit je auto gooien. Gelijk een boete van 250 euro! Verder
super on te zien dat deze mensen de Noordzee weer een beetje schoner hebben gemaakt

Deel  Rapporteer 

OrangeHippo 19 uren geleden

Respect 7  Reageer 

Top actie!

Deel  Rapporteer 

bmvr 19 uren geleden

Respect 13  Reageer 

Topactie!! Dank daarvoor!

Deel  Rapporteer 

Daan_de_Banaan 19 uren geleden
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