
Dive Against Debris™     Gegevenskaart
Dive Against Debris™ is een onderzoek naar afval onderwater. Maak alleen melding van afval dat je onder water aantreft als je een duik 
maakt voor Dive Against Debris™. Onderzoeksleiders moeten alle meldingen van de duikers voor de betreffende onderzoekslocatie noteren op één 
gegevenskaart. Voor alle Engelstalige rapporteringen: verstuur deze online via www.projectaware.org/DiveAgainstDebrisData. Voor alle andere talen: 
verstuur de bevindingen die op de gegevenskaart zijn ingevuld via e-mail naar diveagainstdebris@projectaware.org. Zie de onderzoeksgids Dive Against 
Debris™ voor instructies over hoe dit formulier te gebruiken.

Onderzoeksdatum (dd/mm/jjjj)

Meest voorkomende ondergrond (omcirkel 
een van de opties)

Weersomstandigheden voorgaande week

Is jou bekend door welke oorzaak het vermelde afval daar terecht is gekomen?        JA          NEE 
Zo ja, a.u.b. omschrijven en verdere gegevens verstrekken - verwijzing naar nieuwsbericht, etc.

Onderwerpen van zorg      
Vermeld de top 3 aan soorten afval die je als probleem op die locatie beschouwt en waarom 

1. 

2. 

3.

Wat is het opmerkelijkste aangetroffen afval? Verstrikt geraakte dieren, gevolgen van afval in zee, 
voorwerpen waarvan je niet weet wat het is, dingen die je niet 
hebt verwijderd etc. Zie de onderzoeksgids voor meer info.  

Tel alle afvalstukken als één, ongeacht de grootte. Zie ‘te klein om te tellen’ in de onderzoeksgids Dive Against Debris™ voor het tellen van grote aantallen 
kleine voorwerpen. Soorten afval staan vermeld onder samenstelling materiaal. Vermeld hier de dingen die niet onder een bepaalde categorie vallen:

Golven (omcirkel één van de opties)                
kalm (0-0,1 meter/0-4 inches hoog) 
licht (0,1-0,5 meter/4-19 inches hoog)             
gering (0,5-1,25 meter/19 inches-4 voet hoog)    
matig-hoog (meer dan 1,25 meter/4 voet hoog)

Ecosysteem (omcirkel één van de opties)

Aantal deelnemers

Dieptebereik van het onderzoek 
(omcirkel een van de twee opties: meters 
of voet) 
         ________max________min

Onderzocht gebied
(omcirkel een van de twee opties: m2 of ft2)

Duur van het onderzoek (in minuten)

Locatie onderzochte duikstek (dichtstbijzijnde oriëntatiepunt aan land om de locatie te kunnen bepalen: straatnaam, 
dichtstbijzijnde stad/dorp, staat/provincie, land)

GPS-coördinaten               Geografische breedte  Geografische lengte  
onderzochte locatie        
 
                                 (Stel je GPS Map Datum in op WGS84)   (Noteer de waarden in decimale graden) 

Totaal gewicht         OF              Op onze onderzoekslocatie
ingezameld afval              is geen afval aangetroffen                                                          

(omcirkel een van de twee opties: kg of lbs): Schatting:_____  Exact gewicht:_____

Organisatie/DuikcentrumNaam onderzochte locatie

Naam onderzoeksleider E-mailadres onderzoeksleider

• zand
• slib
• kiezel
• rots

• koraal
• zeegras
• anders (s.v.p. om-

schrijven)

• koraalrif
• rotsen
• kelp

• mangrove
• zeegras
• anders (s.v.p. om-

schrijven)

Foto’s
 

JA

Ander afval (vermeld het soort materiaal) Turven (llll l = 6)

© Project AWARE Foundation 2015 Versie 2.1DU - 09/2015  Blz. 1 van 2

Zijn er verstrikt 
geraakte dieren 
aangetroffen?

Vermeld aangetroffen dier(en)    
Vermeld aangetroffen afval 

Vermeld aantal per aangetroffen verstrikt geraakt dier

Was het dier dood           gewond         ongedeerd vrijgelaten



Plastic materiaal Turven (llll l = 6)

01. tassen: boodschappentas (plastic)

02. tassen: vuilniszakken/zakjes (plastic)

03. containers/verpakking

04. ballonnen

05. ballen

06. mandjes, kratten

07. drankflessen: minder dan 2 liter (plastic)

08. drankflessen: 2 liter of meer (plastic)

09. flessen: bleek, schoonmaakmiddel

10. flessen: olie/smeermiddel

11. emmers, vaten & jerrycans: 2 liter of meer 

12. boeien & drijfmiddelen (plastic & schuimrubber)

13. doppen & deksels (plastic)

14. zeil/kleed (synthetisch)

15. sigarettenpeuken/filters

16. aanstekers

17. sigarenpeuken/filters

18. verpakkingen: etensbakjes, lunchtrommels en dergelijke

19. wattenstaafjes

20. bekers, borden, vorken, messen, lepels (plastic)

21. luiers

22. visgerei: vislijn

23. visgerei: lokaas, hengel/stok

24. visgerei: netten & delen van netten

25. visgerei: fuiken & klemmen

26. isolatie- en verpakkingsmateriaal (schuimplastic)

27. verpakking voor voedsel (plastic)

28. meubelstukken (plastic)

29. handschoenen (latex)

30. lichtstaaf (chemoluminescentie)

31. nettentassen: fruit, groente, schaaldieren

32. buizen/pijpen (plastic/pvc)

33. touw (plastic/nylon)

34. duik- en snorkelspullen, duikmaskers, snorkels, vinnen

35. afdekmateriaal: geteerd zeildoek, plastic kleden, verfdoek

36. houders voor six-pack, draaghendels

37. bandjes en snoeren (plastic)

38. rietjes, roerlepels

39. injectiespuiten (plastic)

40. tamponhulzen

41. verpakkingen voor tabaksartikelen

42. tandenborstels 

43. overige plastic onderdelen

Glas en aardewerk
44. drankflessen (glas)

45. boeibollen (glas)

46. kopjes, bekers, glazen, borden, servies (glas & aardewerk)

47. fluorescerende lichtstaven

48. potten en kruiken: voor voedsel (glas)

49. gloeilampen etc.: bollen, etc.

50. injectiespuiten (glas)

51. overige glazen & keramische onderdelen

Metalen materialen Turven (llll l = 6)

52. spuitbussen/aerosol

53. huishoudelijke apparatuur

54. batterijen: AA, AAA, C & D, 6V, 9V, etc.

55. batterijen: accu’s voor auto of boot

56. drankblikjes (aluminium)

57. conservenblikken: voedsel, sap, anders 

58. doppen & deksels (metaal)

59. auto's & auto-onderdelen

60. kopjes, borden, bestek, schalen (metaal)

61. vaten: 55 gallon/250 liter

62. visgerei: zinklood, lokaas, haken

63. visgerei: fuiken & klemmen

64. vorken, messen, lepels (bestek)

65. gasflessen/cilinders, vaten: meer dan 4 liter

66. buizen & wapening

67. lipje (van drinkblikjes): drank

68. duiklood

69. riembanden (metaal)

70. metaalkabel, draadgaas, prikkeldraad

71. verpakkingsmateriaal (aluminiumfolie/metaal)

72. overige metalen onderdelen

Rubber materiaal

73. condooms

74. handschoenen (rubber)

75. binnenbanden & rubber vellen

76. elastiek

77. wielbanden

78. overige rubber onderdelen

Houten materialen
79. visgerei: fuiken & klemmen

80. meubelstukken (hout)

81. timmerhout (half bewerkt of gezaagd/gefreesd hout)

82. pallets

83. overige houten onderdelen

Stoffen materialen
84. zakken (jute/zaklinnen)

85. tassen (stof)

86. handschoenen (stof)

87. touw & koord (linnen/geweven stof)  

88. handdoeken, lappen

89. overige stukken stof, doek

Papier/karton
90. zakken (papier)

91. karton: verpakkingsmateriaal & kartonnen dozen

92. papier: boeken, kranten, tijdschriften etc.

93. overige papieren/kartonnen onderdelen

Meerdere materialen (gemengd)
94. stenen, B-2 bouwblokken, stukken cement

95. kleding

96. computerapparatuur & andere elektronische apparaten

97. vuurwerk

98. schoenen, teenslippers, sandalen, tennisschoenen etc.

99. tampons

100. speelgoed

Problemen bij het vaststellen van de materialen? 
Kijk in de Dive Against Debris™ Identificatiegids voor onderwaterafval 
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