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Strandvuil.
Op het strand en in duinen kan van alles worden gevonden:
1)
Verloren voorwerpen
Het wettelijk kader is voor mij wat onduidelijk, de lokale overheden treden steeds verder terug en de
gemeenten zitten niet te springen om beheertaken. Er is in elk geval een site waarop gevonden
spullen kunnen worden gemeld: http://www.verlorenofgevonden.nl/. Gevonden kleine goederen
hebben meestal weinig waarde, daar is al dat gedoe niet echt voor nodig. Er zal waarschijnlijk
niemand naar een zoekgeraakt plastic harkje op zoek gaan. Ik heb al de vreemdste “goede”spullen op
het strand gevonden. Meestal gaat het om vergeten kinderspeelgoed maar er zijn ook veel schoenen
en kleding etc. Daarvan is lastig vast te stellen of het om weggegooide of verloren zaken gaat.
Leveranciers van strandtenten rijden vaak hard over het strand en verliezen wel eens wat. Ik heb
diverse volle flesjes en blikjes limonade gevonden. Ook dat zijn geen zaken die zorgvuldig beheer
voor teruggave aan de eigenaar vereisen. Zolang het bij enkele stuks blijft.
Waardevolle spullen dienen natuurlijk wel zorgvuldig beheerd en aangemeld te worden. Wanneer
dat aangespoelde spullen betreft valt dat onder formele wetgeving: (zie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Strandjutten). Verloren sierraden etc. zijn waarschijnlijk van het publiek
afkomstig en zijn volgens de wet gevonden voorwerpen.
2)
Vuil uit zee
Het grootste deel van het op stranden gevonden vuil spoelt jaarrond uit zee aan. Dit betreft
voornamelijk bedrijfsvuil (van de visserij, de scheepvaart en boorplatforms) en consumentenvuil dat
in zee is beland. Vrijwel permanent aanwezig zijn stukken hout, nylondraad, satijnlinten met restjes
ballon (en tegenwoordig opblaastuitje), brokken parafine, touw, allerlei plastic en vuurwerkresten.

3)
Vuil van recreanten
Wordt hoofdzakelijk bij mooi weer in enorme hoeveelheden achtergelaten hoewel meestal
afvalbakken aanwezig zijn. Dit is een gevolg van de gemiddeld erbarmelijke mentaliteit van het
publiek. Vooral de jeugd vindt het “stoer” om vuil neer te gooien. Door de verpakkingswijze en het
consumptiegedrag van tegenwoordig belanden zo enorme hoeveelheden plastic, blikjes, flessen,
sigarettenpeuken en ander vuil op de stranden.
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4)
Aangespoelde dode dieren
Dit betreft geen gewoon vuil maar natuurlijk afval, als je dat zo mag noemen. In het hoogseizoen zijn
kadavers op het strand ongewenst vanwege hygiëne-regels, al zouden ze er moeten blijven liggen
ten behoeve van natuurlijke processen. Kadavers van dieren worden in de regel door gemeenten (na
enige tijd) opgeruimd na melding bij het juiste loket. Aangespoelde walvisachtigen (dood en levend)
moeten t.b.v. registratie eerst (inclusief foto’s) worden aangemeld bij
http://www.walvisstrandingen.nl/ . Afgelopen zomer zijn veel dode bruinvissen aangespoeld.

Bestaande schoonmaakacties











Landelijk is er https://www.nederlandschoon.nl/
Sommige gemeenten maken in het hoogseizoen publieksstranden met rollend materieel regulier
schoon. Alleen groot zwerfvuil wordt hiermee verwijderd, maar flessen worden er soms door
stukgereden.
Ik dacht dat er in mei een landelijke strandschoonmaak is, maar kan er even niets over vinden.
Ik heb zelf deelgenomen aan een aantal Beachcleanup acties van Stichting de Noordzee (jaarlijks
in augustus, zie http://www.beachcleanuptour.nl/
Mybeach stranden worden schoongehouden doordat strandtenthouders zelf schoonmaakacties
organiseren: http://www.beachcleanuptour.nl/mybeach/. Daarbij wordt waarschijnlijk alleen in
het strandseizoen het grofste vuil verwijderd.

Strandjutten wordt bijvoorbeeld in Katwijk gedaan (zie http://www.grondstofjutters.nl/) en heeft
een passief karakter. Het schoonmaken is afhankelijk van de spontane deelname van het publiek.
Het zou mooi zijn als langs de hele kust strandtenthouders aan het “strandjutten” zouden
meewerken, maar dat lijkt mij problematisch. Op “mijn” strand (tussen golfbrekers 29 en 30 bij
Kijkduin) liggen enorme hoeveelheden vuil. Daar zijn dagelijks vele tassen te vullen. Ik denk dat
de strandtenthouders daar weinig animo zullen hebben om mee te werken aan het
juttersinitiatief als het ze veel geld gaat kosten (en veel extra werk met zich meebrengt.) Als ik
het “strandjutten” zonder verdere informatie inschat verwacht ik dat dit veel bulkvuil kan
schelen. Met petflessen en ander groot vuil zijn de juttassen immers snel gevuld. Maar er is ook
ander vuil te vinden op het strand. Dat zal met strandjutten waarschijnlijk grotendeels blijven
liggen.
Organisaties als WNF organiseren schoonmaakacties met hun jeugdclub “de rangers”, en ook
scholen en andere instellingen organiseren dergelijke acties.
Incidenteel zijn er lokale initiatieven op ad hoc basis.
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Planvorming adoptie
Bij de bijeenkomst in Katwijk is de mogelijkheid geopperd van stand-adoptie; Een min of meer
bindende overeenkomst waarbij een groepje mensen een deel van het strand “adopteert” om dit op
reguliere basis schoon te maken. Als voorbeeld werd een bewonersgroep van een aan het strand
gelegen wooncomplex genoemd, maar dit zou ook met allerlei (jeugd)organisaties kunnen worden
gedaan. Of door vrijwilligers (hondenwandelaars, buurtbewoners, natuurliefhebbers etc.). Er zijn veel
mogelijkheden. Hoe dan ook, als aandachtspunten hierbij zie ik:














Hoe bindend is zo’n adoptie?
Is coördinatie en registratie van de adoptiesecties nodig?
Zo ja, door wie en hoe (website? , facebook?)
Selectie strandsecties (duidelijk afgebakend, tussen golfbrekers?, strandopgangen, vaste
bebouwing etc.)
Informatie-uitwisseling met wie? (bijvoorbeeld http://www.noordzee.nl/ ?)
Aanwezigheid van prullenbakken (leegtermijnen)
Schoonmaakregime (intervallen, waar schoonmaken? soorten vuil)
Afvoer van vuil (middelen en contactinfo)
Registratie van gevonden vuil. (foto’s, tellingen, communicatie)
Wat weggooien / bewaren?
Kunnen meerdere groepen hetzelfde strand adopteren? (er is altijd vuil en dus iets schoon te
maken ).
Actieve lobby voor adoptie van “vrije” secties?
En verder?

Opmerkingen


Tijdens het strandseizoen concentreer ik mij zelf op het (voor dieren) gevaarlijke vuil. Dit wordt in
de regel door andere schoonmakers niet gezien of niet meegenomen. Dit betreft glas,
nylondraad, touw, ballonnen, satijnlinten, doppen, vuurwerkresten en parafine. Nylondraad (veel
lichtblauw, groen en oranje, maar er is ook vrijwel onzichtbaar zwart draad) spoelt los aan,
droogt, en waait het strand op (en duinen in), maar het meeste zit verstopt in kluwen zeewier,
net als ballonlinten.
 Sigarettenpeuken zijn in enorme hoeveelheden in het zand te vinden. Hoewel soms wegwerpasbakjes worden uitgereikt worden die nauwelijks gebruikt. Mensen zijn niet op de hoogte van
de vervuilende effecten van peuken in het zand en in de zee.
 Strandtenthouders zelf zijn soms weinig milieubewust en dragen bij aan strandvervuiling. Ik heb
meegemaakt dat bij een strandbruiloft satijnen nepbloemblaadjes en plastic hartjes werden
uitgestrooid. Die vervolgens wegwaaiden en in de duinen belandden. Ook de bekende
“polsbandjes” en koekjesverpakkingen uit strandtenten waaien gemakkelijk weg en vind ik
overal op het strand.
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