
Strandverkiezingen
2020



Beste strandpaviljoen



Schoonste strand



Dit is de laatste keer 

• Wel verdere metingen

• Goed afsluiten



Schoonste strand vanaf 2003

• Stranden zijn schoner geworden

• Betere samenwerking tussen de verschillende partijen

• Veel kennis gedeeld



10: is maximaal schoon, geen afval,

8 is 3 stukjes grover zwerfafval op 100m2

6: 10 stukjes zwerfafval op 100m2



Doelen en motivatie voor 
strandverkiezingen

• Promotie van de stranden en de strandpaviljoens

• Stimuleren van strandondernemers, strandgemeenten en andere stakeholders 
om te leren over aanpak voor schone duurzame stranden. 

• kennisuitwisselingsdagen worden mede hierdoor heel goed bezocht worden

• Samenwerking van de verschillende partijen langs de kust bevorderen

• Gedragsbeïnvloeding strandbezoekers / toeristen bewerkstelligen om bijdrage te 
leveren aan het schoonhouden van onze stranden



Prijzen

• Schoonste strand van Nederland

• Schoonste strand per provincie

• 4 sterren gemeenten



Beste middelen



Gemeente meeste progressie



Organisaties Boegbeeld



Prijsuitreiking

• Laatste donderdag van juli bij de winnaar van het jaar daarvoor

• Donderdag 30 juli Dok 14 in Cadzand



Extra feest op de 29ste



Mediawaarde

• Landelijke en regionale dagbladen

• NPO, RTL en SBS6

Ambassadeurs van het strand

De grote mediawaarde stimuleert:

• Extra aandacht van strandondernemers en gemeenten voor schone duurzame 

stranden

• Strandbezoekers tot positieve aandacht voor een schoon strand



Periode

• Schoonste Strand 2 inspectie rondes

Eerste ronde tussen 1 mei en 22 mei

Twee ronde met 2 keer een meting tussen 26 juni en 17 juli



Schoonste strand

Waar en hoe wordt geïnspecteerd op zwerfafval (incl peuken) en op 

eventueel overlopende afvalbakken

• Het parkeerterrein 
• De strandopgang, vanaf land  tot aan het strand 
• De omgeving van het (de)paviljoen(s), zone van ca 25 meter rond het paviljoen.
• Willekeurige locaties op het strand vanaf duin tot vloedlijn, tot ca 100 meter 

links en rechts van de strandopgang.



Schoonste strand

Bevordering van gedragsbeïnvloeding

Bij alle controles letten we extra op inzet tbv gedragsbeïnvloeding, zoals:
• Gebruik papieren afvalzakjes, middelen tegen peuken, (peukenbakken bij opgang 

strand, peukenbakjes), posters op afvalbakken of borden, etc. 
We maken overal foto’s van.



Schoonste strand

Score en beoordelingen

• Per beoordelingsonderwerp wordt een cijfer van 1-10 gegeven.
• De eindscore per inspectieronde is een gewogen gemiddelde van de 2 scores.
• De resultaten en foto’s worden vastgelegd op de monitorings-app op uw 

telefoon.



Schoonste strand

De verkorte Osparmeting

• Bij de 2e ronde wordt er per badplaats 1 verkorte Osparmeting worden 
uitgevoerd.

• Voor deze meting wordt een stuk strand van circa 30 x 30 meter afgezet. Dit 
vlak wordt zorgvuldig geïnspecteerd en elk soort aangetroffen vuileenheid 
wordt geturfd.

• De aangetroffen soorten en aantallen worden ingevuld in de opname lijst van 
de telefoonapp.



En nog dit

• Strandinspecties zijn niet bedoeld als beoordelingsinstrument van de 

strandbeheerder.

• Dankzij de strandverkiezingen, hebben we informatie over de stranden en 

kunnen we de samenwerking bevorderen tussen de verschillende partijen.



Strand Nederland: “Beeld metingen” en waar werd op 
gecontroleerd?
• Bij aankomst werd het parkeerterrein op zwerfvuil gecontroleerd en of afvalbakken niet (over)vol 

waren.

• De strandopgang vanaf land  tot aan het strand werd ook gecontroleerd op aanwezigheid van 
zwerfafval en peuken.

• De omgeving van het (de)paviljoen(s), in een zone van ca 25 meter rondom het paviljoen werd 
ook gecontroleerd op aanwezigheid van zwerf afval.

• Het strand vanaf duin tot vloedlijn en wel ca 100 meter links en rechts van de strandopgang werd 
zigzaggend gecontroleerd op afval.

• Nieuw in 2019 was dat er extra gelet werd op aanwezigheid gedragsbeïnvloedbare middelen 
zoals, hondenpoepzakjes, papieren afvalzakjes, kartonnen peukenzakjes, posters op afvalbakken 
of borden, peukenbakken bij opgang strand etc.

• Resultaten (data) worden vastgelegd in een telefoon-app en van alles wordt beeldmateriaal 
gemaakt.





Enkele afbeeldingen van de beeldmetingen



Document Osparmeting
0Gemeente 

Registratienummer

Datum van opname: Naam van inspecteur: 

Tijdstip van opname: Telefoonnummer: 

soort afval aantal Beeldmeting Osparmeting
plastic/kunststof aanstekers

ballonresten (touwtjes, ballonnen)

doppen / kurken

drankflessen klein

drankflessen groot

jerrycans, manden, emmers

kleine plastic stukjes

luiers, tampons, maandverband

piepschuim /schuimrubber / purschuim 

rietjes, bestek

schoenen en kleding

sigarettenfilters

snoepverpakkingen en lollie stokjes

tassen/tasjes

toiletartikelen

touwen en netten 

voedselverpakkingen (frietbakjes etc)

wattenstaafjes

zeemeerminnentranen (pellets)

overig plastic 

papier/karton drankverpakking

papier overig

sigaretten verpakking 

hout ijsstokjes

hout overig

metaal alumiunium folie

drankblikjes

kroonkurk

lachgaspatroon

wegwerp bbq 

glas drankflessen groot

drankflessen klein

stukjes glas

overig paraffine



Aanbevelingen uit rapport Effectenmonitoring Green Deal Schone 
Stranden  (november 2016 i.o. Rijkswaterstaat - water, verkeer en leefomgeving)

• Aanbevelingen opgevolgd?

• Op basis van de ervaring in de zomer van 2016 is het voorstel om in 2017 reeds in de lente met de monitoringen te 
beginnen, (is opgevolgd)

• Betrek paviljoenhouders bij de tellingen zodat gezamenlijk, lokaal en op maat, maatregelen genomen kunnen 
worden, (is opgevolgd).

• Breid de ontwikkelde turflijsten uit zodat al het veelvoorkomend afval erop staat, (is opgevolgd).

• Combineer de beeldsystematiek inspecties van de Schoonste Strand van Nederland verkiezingen met het tellen en 
in kaart brengen van de samenstelling van afval. Dit versterkt de kennisbasis over zwerfafval op stranden en kan 
een krachtige combinatie zijn om tot gerichte maatregelen te komen, ( deels gerealiseerd, voorstel om dit in 2020 
uitgebreider te doen).


