
Beste gemeentebestuur, 
 
Een schone en gezonde Noordzee. Daar staat Stichting De Noordzee voor. De afgelopen jaren 
zijn er belangrijke stappen gezet om dit voor elkaar te krijgen. Zo blijkt uit ons 
strandafvalonderzoek dat de Nederlandse Noordzeestranden schoner worden. Maar we zijn er 
nog niet: op niet-toeristische stranden vinden we gemiddeld nog 330 stuks afval per 100 meter 
strand. Een groot deel van dit afval bestaat helaas uit ballonnen. Dat moet stoppen. Alleen 
samen met Nederlandse gemeentes kunnen we de Noordzee en Nederland schoon en 
plasticvrij houden door ballonoplatingen te verbieden.
 
Ballonnen
Elke ballon die de lucht in gaat, komt weer omlaag. Veel ballonnen komen zo in de natuur 
terecht. Zeezoogdieren, vogels en vissen zien de ballonnen aan voor voedsel en raken verstrikt 
in de ballonlinten. Ook dragen ballonnen bij aan de plasticsoep.
Maar gelukkig is het aantal gemeenten dat in actie komt tegen het oplaten van ballonnen de 
afgelopen jaren enorm gestegen. Daardoor zijn ballonnen inmiddels verdwenen uit de top vijf 
van meest gevonden afval. Mooi nieuws, want gemeenten maken dus echt het verschil. Voor 
ons een reden om nogmaals aandacht te vragen hiervoor.
 
Je gemeente
Hoera! Volgens onze gegevens heeft je gemeente een verbod op ballonoplatingen ingesteld. 
Hiermee prijkt je gemeente groen gekleurd op de interactieve kaart op onze website. Dat is 
geweldig! Wij willen je van harte bedanken voor deze belangrijke beslissing en we hopen dat 
aangrenzende gemeenten, voor zover zij nog geen verbod hebben, ook in actie zullen komen. 
Zo kunnen we allemaal bijdragen aan een schone en gezonde Noordzee.
 
De Noordzee is het grootste natuurgebied van Nederland en deze prachtige zee is het waard 
om beschermd te worden. Alleen samen met álle Nederlandse gemeenten kunnen we dat voor 
elkaar krijgen. Mocht je vragen hebben of een update willen doorgeven dan kan dat via 
ballon@noordzee.nl. 
 
Samen voor een schone en gezonde Noordzee!
 
Hartelijke groet, 
 
Namens Stichting De Noordzee
Vrijwilliger naam bekend bij griffie
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