
Knotswier

Zeeraket

Bontbekplevier

Zwemkrab

Zeester

Kwal

Sepia schild

Kokkel
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Meeuw

Grijze Zeehond

Drieteenstrandloper

Heremietkreeft

Zandvlooi 

Visnetresten (vispluis)

Flesdop (menselijk afval)

ZOEKKAART

Ontdek het strandleven met de 

zoekkaart van het Groene Strand. 

Wil je meer soorten zoeken of leuke 

weetjes lezen? 

Open de Groene Strand app!

https://www.groenestrandapp.nl/

Ga op zoek naar de soorten en vink ze hieronder af. Kom je afval 

tegen en wil je het Groene Strand helpen? Gooi het dan weg in 

de prullenbak. Succes met de zoektocht!
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INFO OVER 
HET PROJECT

WAT IS HET 
GROENE STRAND

Onze Nederlandse stranden zijn bijzondere gebieden. 
Ze vormen een belangrijke ontmoetingsplaats voor 
mensen met de natuur. Miljoenen mensen bezoeken 
jaarlijks deze unieke stranden, om tot rust te komen 
en te genieten. Niet alleen in de zomerperiode maar 
ook in het voor- en naseizoen én zelfs in de winter is 
het de laatste decennia steeds drukker geworden op 
de stranden. 
 
Stranden dragen bij aan de biodiversiteit in ons land. 
In het vloedmerk leven unieke plant- en diersoorten 
en vinden strandbroeders een plek om te broeden. 
Helaas is er op de stranden door intensief beheer 
en menselijke activiteiten weinig plek meer voor 
de natuur. Met het machinaal opruimen wordt niet 
alleen afval geruimd, maar ook het aangespoelde 
zeeleven van het strand verwijderd. Hierdoor 
verdwijnt een gezonde voedingsbodem voor verder 
strandleven en kan de natuur zich niet verder 
ontwikkelen.

Dit kan ook anders. Het Groene Strand wil de natuur 
en natuurbeleving weer haar plek teruggeven op het 
strand! Dit willen we aanpakken door het huidige 
strandbeheer te veranderen, strandcommunities op 
te richten en rustplekken aan te leggen voor vogels. 

Het Groene Strand is een samenwerking tussen 
LandschappenNL, Stichting Duinbehoud, 
IVN Natuureducatie, Stichting Anemoon en 
Vogelbescherming Nederland om de natuur en 
natuurbeleving terug te brengen op de Nederlandse 
stranden. 

Het Groene Strand is mede mogelijk gemaakt 
door een bijdrage van de Nationale Postcode Loterij.

Meer weten? Kijk op www.hetgroenestrand.nl

DOE MEE 
Wil jij meehelpen aan het Groene Strand? 
Leuk! Geef je op voor een opruimactie op 
het strand, sluit je als vrijwilliger aan bij een 
strandcommunity of doe mee met een ander 
mooi initiatief. Bekijk op 
www.hetgroenestrand.nl onze agenda met 
activiteiten of neem contact met ons op via 
info@hetgroenestrand.nl. 

Scan de QR code en ga naar de 

Doe mee-pagina op onze website.


