
Tijdens je loopronde zie je veel mooie dingen. Helaas vind je 
ook veel zwerfafval zoals verpakkingen van eten en drinken. 
Dit willen we natuurlijk voorkomen, want zwerfafval is
slecht voor de natuur. 

Kan jij ons als Wijkheld helpen? Neem een zwerfafvalzak, 
emmer en knijper mee en start met de spannende 
Wijkhelden speurtocht. Tijdens de speurtocht ruim je 
zwerfafval op en leer je meer over zwerfafval. 
Leuk dat je ook meehelpt jouw buurt en onze natuur 
schoon te houden! 

Samen houden we onze buurt schoon! Dankjewel!

1. Doen
Wat is het raarste stukje zwerfafval 
dat je vandaag bent tegengekomen?

……………………………………………………………

3. Wist je dat...
Een blikje nog ruim 50 jaar rond zwerft. 

Wijkhelden Speurtocht

2. Wist je dat...
Een egel kan vast komen te zitten in 
een ijs- of milkshakebeker.

4. Vraag:
Hoe lang duurt het voordat een 
appelklokhuis is vergaan?
A. 1 dag   B. 14 dagen   C. 1 maand

Maak een foto van je volle kaart of een stuk zwerfafval 
en deel deze met ons op Facebook of Instagram met de  
#OnzeWijkhelden. Tag je ons ook in de foto met  
@OnzeWijkhelden? Zo kunnen andere Wijkhelden zien 
wat jij allemaal hebt opgeruimd!



5. Vraag:
Hoe lang duurt het voordat een 
bananenschil vergaat?
A. 1 week   B. half jaar   C. 1 tot 3 jaar

11. Vraag:
Hoe lang duurt het voordat een 
frietbakje vergaat?
A. 5 jaar   B. 10 jaar   C. Oneindig

6. Vraag:
Hoe lang blijft een sigarettenpeuk 
liggen voordat het vergaat? 
A. 1 jaar   B. 6 jaar   C. oneindig

10. Vraag:
Hoe lang duurt het voordat kauwgom 
vergaat?
A. 5-10 jaar   B. 10-15 jaar   C. 20-25 jaar

8. Wist je dat...
Hoe meer zwerfafval ergens ligt, hoe 
meer mensen nog meer zwerfafval 
erbij gooien. 

9. Wist je dat...
Afval erg gevaarlijk is voor dieren. 
Zij kunnen zich erg pijn doen of er 
zelfs aan dood gaan.

12. Wist je dat...
Heel veel mensen zich ergeren aan 
zwerfafval!

13. Vraagje:
Hoeveel zwerfafval (zakken) heb je 
samen met je team tot nu toe 
opgeruimd?
………………………………………………………

14. Doen
Maak de volgende zin zo goed mogelijk
 af: Als Wijkheld trek je er vaak op uit om.

………………………………………………………………

7. Vraag:
Waar laten mensen het meeste afval 
liggen?
A. Strand/bos   B. Parkeerplaats   
C. Schoolplein

Antwoorden: Vraag 4: B Vraag 5: CVraag 6: CVraag 7: B Vraag 10: C Vraag 11: C


