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JONAS

Stakeholders:

• Stichting  
20Duurzaam 20 

• Creakids

• WNF

• Rabobank  
Leiden Katwijk

• Gemeente Katwijk

• Groene Woningen 

• BouAd

• Scholen

• Sportverenigingen

• Scouting

• Ondernemers en  
Winkeliers

• Inwoners

• Jutters Katwijk

• Natuurcentrum Katwijk

• Surfkaravaan

• Multicopy

• Dune Pebbler

31 mei – 8 juni
World Oceans Day

 

www.operatiejonas.nl



Op 8 juni vieren we Wereld Oceanen 

Dag om de wereld eraan te herinneren 

dat de oceanen een belangrijke rol in 

ons dagelijkse leven spelen. De oceanen 

zijn een belangrijke bron van voedsel en 

medicijnen en een noodzakelijk onderdeel 

van de biosfeer. Helaas worden de oceanen 

jaarlijks vervuild door 5 miljoen ton plastic. 

Om deze reden is Operatie Jonas opgericht: 

minder plastic in de oceanen.

Het Wereld Natuur Fonds regioteam 

Haaglanden, Stichting 20Duurzaam20 

en Jutters Katwijk organiseren het event 

“Operatie Jonas” in Katwijk, waarbij ook 

Leiden, Delft, Gouda en Den Haag en 

diverse kustgemeenten in het event worden 

betrokken om maximaal aandacht aan de 

plastic vervuiling te geven. 

Operatie Jonas behelst een aantal activiteiten, 

die al beginnen in de aanloop naar World 

Oceans Day:

• Een educatief programma op de 

basisscholen met daaraan gekoppeld het 

maken van plastic kunstwerken ‘Creatief 

met Plastic’

• College Tour met plastic soep surfer Merijn 

Tinga en een WNF-ambassadeur. De tour 

vindt plaats in een collegezaal in Leiden 

met studenten die vragen kunnen stellen

• Diverse zwerfafval opruimdagen in 

dorpen, steden en op het strand. Iedereen 

kan meedoen als particulier, sportclub, 

vereniging en bedrijf. Together we can!

• Het totaal aan plastic krijgt een explosief 

einde op World Oceans Day!

Doe mee!

Educatie op 
basisscholen, 

werkend naar 
“Creatief met 

Plastic”

“Creatief met 
Plastic”; 

wie maakt 
het mooiste 
kunststuk?

Tentoonstelling 
“Creatief met 

Plastic”

 Haringrock: 
eerst plasticvrije 

kustfestival 

De vuurtoren in 
Katwijk rondom 
vullen met plastic

Plastic 
challenge

College Tour

Diverse beach-
clean-up akties 
door strandjutters

Walvis aangespoeld 
en ontploft op 8 
juni


