
<10cm (klein snoep)

10 cm < A4 (middel) plastic tassen

10 cm < A4 (middel) onherkenbaar

> A4 (groot)

Zeildoek / landbouwplastic

Synthetische doekjes / maandverband

Folie
- zakken
- tassen
- verpakkingsfolie
- industriële folie

Turf met eenvoudige verticale streepjes bij 1-4 stuks : |
Bij het vijfde turfje zet er een schuine streep doorheen: ||||
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Is de meting gedaan?

Vul'm online in!
www.scouts4science.nl/waterlijnmeting

of scan de QR code voor directe link

Scouts
   4Science
Scouts
   4Science

Granulaat  (<5 mm, rond ovaal) 
(schat het aantal op 25x25 cm)

Kleine brokjes (<1cm) 
(schat het aantal op 25x25 cm)

Stukjes (1cm < 20cm)

Wattenstaafjes / lollystokjes

Dopjes / deksels (<20cm)

Bakjes / bekertjes (<20 cm)

Grote stukken hard plastic (>20cm)

< 1 liter

1 liter < 5 liter

> 5 liter 

Schuim 1cm <

Textiel / schoenen

Hengelspullen / speelgoed

Touw / draad / kabel

Opmerkelijk ander vuil 
namelijk:

Harde plastics

Plastic flessen / 
containers

Glazen flessen
Drankblikjes

Maak een foto van het opmerkelijke afval (optioneel)

Waterlijnmeting

(Optioneel)

Maak een foto 

van je afvalberg!

altijd leuk

Groepsnaam    
S4SID
Aantal personen groep
Datum & starttijd

GPS-code N start

GPS-code O start

Maak een foto van de plek waar je start met de 
waterlijnmeting om je hierbij te helpen

GPS-code N stop

GPS-code O 
stop

Maak een foto van de plek waar je stopt met de 
waterlijnmeting om je hierbij te helpen

Hoe lang is de gemeten waterlijn (parallel aan water)
        o               o                o                  o                o                 o                                           
1 meter / 5 meter / 10 meter / 25 meter / 50 meter / 100 meter

Hoe breed is de gemeten waterlijn (dwars op water)                                          meter

Type kustlijn :   begroeiing* / zand / steen
*beschrijf begroeiing (type vegetatie / aantal stengels op 25x25 cm)

Wat was de windkracht? 
          o                         o                 o                    o                            o
laag water / afgaand water / nvt / opkomend water / hoog water


