
 

 

Plastic 
 
 

Een schildpad zit gevangen in een fles 
Een inktvis in de knoop op een onderwater vuilnishoop 

Een haai die zit vast in een net 
in een net 

 
Plastic oh plastic 

Het hoort niet in de zee 
Dus als je op het strand bent neem dan wat plastic mee 

Gooi het in de vuilnisbak of neem het mee naar huis 
en maak mooie nieuwe dingen van al dat plastic gruis 

 
Een meeuw heeft last van zijn buik 

Hij heeft een wattenschijf gegeten en die wil er niet meer uit 
Een zeepaard zit vast met zijn kop 

in een tandpastadop 

 
Plastic oh plastic 

Het hoort niet in de zee 
Dus als je op het strand bent neem dan wat plastic mee 

Gooi het in de vuilnisbak of neem het mee naar huis 
en maak mooie nieuwe dingen van al dat plastic gruis 

 



Een zeehond in de knoei 
in een verloren reddingsboei 

een kwal die zit vast 
met zijn tentakels in een kwast 

 
Plastic oh plastic 

Het hoort niet in de zee 
Dus als je op het strand bent neem dan wat plastic mee 

Gooi het in de vuilnisbak of neem het mee naar huis 
en maak mooie nieuwe dingen, mooie nieuwe dingen 

 
Plastic oh plastic 

Het hoort niet in de zee 
Dus als je op het strand bent neem dan wat plastic mee 

Gooi het in de vuilnisbak of neem het mee naar huis 
en maak mooie nieuwe dingen van al dat plastic gruis 

 
Maak mooie nieuwe dingen 
Maak mooie nieuwe dingen 
Maak mooie nieuwe dingen 
Maak mooie nieuwe dingen 

 
Plastic oh plastic 

Het hoort niet in de zee 
Dus als je op het strand bent neem dan wat plastic mee 

Gooi het in de vuilnisbak of neem het mee naar huis 
en maak mooie nieuwe dingen van al dat plastic gruis 
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