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Gemeente Bloemendaal Toepassingstraject met 

Rijkswaterstaat lijkt 

bewustzijn paviljoenhouders 

positief te beinvloeden

proef met Mr Fill's, perscontainers ter 

vergroting van de capaciteit, 

appelgroene rolemmers ingezet ipv 

oranje afvalbakken, toepassingstraject 

met Rijkswaterstaat en diverse 

schoonmaakacties gefaciliteerd, 

jutbakken en Juttersgeluk

We gaan niet actief paviljoenhouders 

benaderen, we wachten even af met 

welke vraag zij gaan komen.

geen idee

Gemeente Heemskerk plaatsen plateau voor afvalbakken, 

expeditie Juttersgeluk, aanspreken 

strandbezoekers (sociale controle) bij het 

laten liggen van afval, plaatsen paal met 

strandafvalzakjes.

Nog geen bijzondere ambitie voor 

2020. Er zijn een drietal scholen die 

van afval een kunstwerk maken en het 

is de bedoeling dat één van de 

kunstwerken op het strand geplaatst 

gaat worden (idee bij het afvalplateau). 

Daarnaast wil ik de mogelijkheden 

bekijken voor de juttas (aansluiting De 

Vrijheit). 

Op dit moment geen 

wensen en behoeften

Gemeente Vlissingen alle kennis Seabin installeren en legen, 

opruimacties, verstrekken van 

jutmateriaal, bewustwording acties

Met partners zorgen dat de 

bewustwording van de gevolgen die 

vervuiling met zich meebrengt onder 

de aandacht komt

Invoering statiegeld, 

alternatieven plastic en 

ander soortig materiaal, 

meer educatie op 

middelbare scholen

Gemeente Westvoorne blijven vernieuwen gescheiden afval verzamelen plastic en sigaretten vrije stranden Dat de mensen zelf het 

afval gaan meenemen van 

het strand

Gemeente Wassenaar 

(WODV)

- inleveren zakje met afval en als dank 

gratis drankje/ijsje

afvalopruimen/verwerking op een 

manier dat het efficient is en geen 

belemmering is voor het aangezicht 

van het strand

de wens is dat het lukt 

zoals het bij het plan (5) is 

beschreven
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Gemeente Schouwen-

Duiveland

rookvrij strand Renesse Schoonmaak van de parkeerplaats tot de 

waterlijn door de strandaannemer, 

diverse opruimacties veel verschillende 

instellingen en vrijwilligers, peukenvrij 

strand Renesse, adoptie van stukjes 

strand met als beloning een ijsje, 

bewustwordingsacties, educatie

Doorzetten van de lijn die is ingezet en 

de goede initiatieven uitbreiden

Gemeente Zandvoort afvalscheiding afvalscheidstation afvalzorg vanaf de bron voorlichting

Gemeente Ameland Het succes van vrijwilligers meerdere strandschoonmaakdagen met 

vrijwillers en beherende instanties. In het 

hoogseizoen stranden schoonhouden 

met strandreiniger

Mooi zo door gaan Veel mooi weer

Gemeente Westland Aanpak zwerfvuil (peuken) Peukenzuilen geplaatst, strandjutters 

actie

uitstraling strandopgangen verbeteren

De BUCH Dat de stranden steeds 

schoner worden en steeds 

meer ploggers. / gebruik 

bakken voor zwerfvuil op de 

stranden

Beach Busters en grote landelijke actie 

en plaatselijke initiatieven. / introductie 

bakken zwerfvuil

op huidige manier doorgaan + project 

Catch fish. (verzamelen plastic in 

Castricum)

overzicht van acties van 

andere gemeenten / 

peukenaanpak 

Strandexploitatie 

Banjaardstrand

Bewuste en onbewuste 

beinvloeding van de 

strandbezoeker

Opzetten van een "jut-o-Theek" Strandbezoekers nog meer betrekken 

bij het schoonmaken en schoon 

houden van het strand.

Vooralsnog geen

Stichting Strandexploitatie 

Veere

Schoonmaakacties, intensief 

strandonderhoud machinaal en 

handmatig, nudging teksten op 

afvalzakjes, afvalscheiding pilot.

Werken aan een duurzaam strand. Hoe pakken we de laatste 

20% effectief aan? 

Bijvoorbeeld 

sigarettenpeuken?

Gemeente Velsen Herinrichting Stranden 

afvalinzameling

Schoonmaakacties, gescheiden 

afvalinzameling

Doorgaan waar we meebezig zijn 

(indien mogelijk), opdracht bestuur

inventief omgaan met 

afvalinzameling, mooie en 

verrassende acties
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Stichting Strandexploitatie 

Noordkop

 jutbakken versieren met cortenstalen 

zeehonden

huidige afvalbakken met dropits werken 

goed

wat betreft peuken: inzetten op 

preventie. Campagne bij campings en 

vakantieparken om mensen bewust te 

maken van dit type vervuiling.

Inzetten op duurzaamheid: 2 posten 

hebben zonnepanelen en 1 een 

warmtepomp. 

gebundeld onderzoek doen 

naar mogelijkheden van 

electrisch rijden op het 

strand. Nu is dat nog te 

zwaar voor de bestaande 

techniek (Veere doet nu 

onderzoek naar het 

ombouwen van een 4x4 

diesel, Frans heeft allerlei 

producenten al gevraagd 

naar de mogelijkheden en 

die zijn er dus nog niet)

inzetten op preventie en 

gedragsbeinvloeding

Gemeente Harlingen huisafval wordt nagescheiden 

daarom geen afval scheiding 

op stranden ( glas is de enige 

vervuilende stroom daarin en 

mogelijk extra glascontainer 

op strand plaatsen of route 

markeren naar glascontainers 

vlak bij het strand

Juttersgeluk kwam dit jaar 

niet. Hadden we zelf kunnen 

organiseren

reguliere schoonmaakactiviteiten 

(baken, jutbakken en slibvrijmaken van 

het strand) schrijven afvalplan door 

friese milieufederatie en gelijktijdig 

activiteiten opstarten zoals 

bubblebariere, shorelines (vangarmen) 

en groepen vrijwilligers activeren voor 

schoonmaak. 

Strandschoonmaak in augustus

zwerafvalfonds gestart in 2013

monitoring en peukenonderzoek

Afval vrij Harlingen

 Zwerfafvalplan definitief in maart. 

Hierin de diverse initiatieven bundelen

kennis delen
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Habo Hoveniers - Rookvrijstrand, Bende van het Strand - -

Gemeente Beverwijk vereniging strandexploitanten doet goed 

werk

enkele incidentele schoonmaakacties 

weinig plannen eerst nieuwe 

beleidsmedewerker vinden

Gemeente Goeree 

Overflakkee

niet schoonste strand door 1 

viezer strand dat gemiddelde 

omlaag haalt daar baalt hij 

van.

Samenwerken met 

ondernemers is een 

uitdaging.

Inzameling op brouwersdam 

is in 2018 verbeterd door 

plaatsing grote kuubbakken 

ipv kliko's dit is een succes 

gebleken bijna geen afval 

probleem meer ter plaatse

toeristenbelasting is 

verhoogd en de verhoging 

gaat rechtstreeks naar 

ondernemers voor beter 

strand

filmpje gemaakt van schoonmaak 

activiteiten gem en vrijwilligers

centrale containers met afvalscheiding 

bij 4 opgangen gedeeld platform van 

gemeente en ondernemers

strandbakken vervangen door 

zandkleurige omdat het mooier is

ambitie = excelente stranden

voor het eerst strandbeleid (veiligheid, 

uitstraling, schoonhouden) (ingediend 

eind 2019, hopelijk vastgesteld in 

2020)

blijvend inzetten voor schoon strand

kwaliteit als geheel verbeteren 

(verlichting, opgangen, toiletten,etc.

inwoners mee laten profiteren van de 

verbeteringen niet alleen de toeristen

250000 per jaar investering in het 

strand

Inspiratie van elkaar
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Spaarnelanden Mr Fill uitgebreid van 120 

liter naar 240 literbakken

peukencampagne is na 6 jaar 

even genoeg. Lobby heeft 

verboden stickers te 

gebruiken, ondanks dat het 

een groot probleem is even 

afwachten een tijdje

Gescheiden afval verzamelen met 

Thalassa/Ahoi

veel mankracht bezig met formule 1-

duurzaamste circuit afval en 

bewustwording aldaar

strand zal iets minder aandacht krijgen

duurzaam afval beleid 

scheidingsercentage naar 70% krijgen

bezig met plannetje samen met 

Juttersgeluk: jutbakken en 

boulevardinrichting

Weinig tijd de komende tijd

Gemeente Veere strandverkiezingen moeten 

worden aangepast bijv met 

duurzaamheid Nu is het 

onderscheid tussen de 

stranden te klein. Toen de 

parkeerplaatsen erbij werden 

genomen was de strijd beslist 

om een dopje meer en won 

de banjaard

uitdaging is om paviljoens te 

motiveren het is nog niet 

gelukt een andere motivatie 

dan geld te vinden

stichting strandexpoitatie veere is 

initiatiefnemer gemeente faciliteert 

stichting is zeer actief met duurzame 

initiatieven: 

oa 4x4 electrisch maken en duurzame 

strandpost en afvalprogramma Domburg

strandexploitatie zet orionis (zorg) in

beleid vernieuwen strandnota is nu uit 

2013 onderdeel hiervan zou een 

reguliere onderhoudsstrategie moeten 

zijn waarij o.a. jaarlijkse 

schoonmaakacties integraal onderdeel 

maken van het reguliere programma

kennis ondersteuning 

nieuwe doelen opstellen
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Gemeente Sluis schoon strand onder paviljoens

Uitdelen strandafvalzakjes

Schone jongens en meiden, 

promotieteam dat bij de strandgast 

aandacht vraagt voor schone stranden

Uitdelen peukenbakjes

Deelname Beach Clean up

Doe mee verlos de Zee, jutbakken op 

drie locaties langs de kust

Deelname My Beach 

Opnieuw zes Blauwe Vlaggen gevoerd 

(gescheiden afval inzameling op het 

strand)

Kwaliteitsmonitor strandreiniging, goede 

resultaten, driejaarlijkse controle op 

kwaliteit (afval strand, duingebied, 

vuilnisbakken, bankjes, afrastering, 

asfalt, trappen, duinovergangen, etc. )

Activiteiten voortzetten 

My Beach doorontwikkelen

In overleg met strandpaviljoenhouders 

mogelijkheden onderzoeken tot 

ondergrondse afvalcontainers 

Intentie om gerichter te controleren op 

afval onder strandpaviljoens (irt 

Blauwe Vlag) 

Beach Clean Up, deelname actie rond 

plastic 

Geen concrete wensen 

momenteel 

Gemeente Katwijk bewustwording en 

actiebereidheid bij 

ondernemers is nog niet 

groot genoeg

faciliteren van:

Expeditie Juttersgeluk

Jutters katwijk  (jutten ma-en vrijdag met 

15 personen zeer actief) 

Beachbusters 5x op het strand met 

bewustwordingsactiviteiten 

Schoonste strand van ZH

Dennis en Jacco hebben wekelijk contact 

met ondernemers

Uitnodiging voor ondernemers en de 

jutters katwijk om samen over 

oplossingen na te denken

sparringpartner ervaringen 

van andere gemeenten bijv 

zandvoort over Mr Fill
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Gemeente Den Helder SSN is goeie partij met vrijwilligers en 

subsidie om strand schoon te houden ze 

proberen veel nieuwe dingen zoals afval 

eilanden en ze werken samen met lokale 

jutgroepen

Gemeente heeft een bestuurlijke 

contract financiering met SSN hierin 

staat ook bewustwording als speerpunt

Met subsidie van Nederland Schoon is 

SSN samen met groep met afstand tot 

de arbeidsmarkt cortenstalen 

kunstbakken te maken dit zijn 

jutbakken voor winter en 

zomerseizoen

de stranddagen komen naar Den 

Helder!

wens om samenwerking 

voort te zetten

het stimuleert ideeen 

Gemeente Den Haag peuken uitzeven met de 

machine is geprobeerd. kan 

wel maar is logistiek te duur 

en de schelpen verdwijnen 

ook 

volgend teasurehunt 

verandert het afval; grote 

stukken en netten komen 

minder voor het zijn nu 

vooral microplastics

vaste partners zijn Grondstofjutters en 

Treasure hunt. Gemeente faciliteert hun 

werk en projecten: Plastic vrije terassen

doorgaan op deze weg

In 2021 is Kijkduin klaar en wordt ook 

de afvalvoorzieningen (hoge capaciteit 

afvalbakken) geplaatst. 

Maaike heeft niet echt het 

gevoel dat ze onderdeel is 

van de green Deal. Ze doen 

hun werk zelfstandig. Wat 

de GD wel zou kunnen 

betekenen voor Den Haag 

is het zichtbaar maken van 

alle intiatieven die er zijn 

gebruik maken van 

storytelling om andere te 

laten zien dat het normaal 

is om te zorgen voor een 

schoon strand niet alleen 

opruimen maar vooral 

voorkomen

gevraagd om een pitch te 

houden over het succes 

van het contact met de 

paviljoens in Den Haag
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Stichting De Noordzee veel mensen,paviljoens, 

producenten en media 

bereikt

Boskalis Beach Cleanup Tour Boskalis Beach Cleanup tour samen optrekken daar 

waar mogelijk en nuttig

Strand Nederland Verbetering monitoring 

samenvoegen activiteiten 

Green Deal checklist en My 

Beach

Landelijke Strandddagen, My Beach, 

Communicatie, Strandbeurs, evaluatie 

Green Deal

Feestje eerste periode Green Deal 

Schoon als bindend promotie middel

Duidelijkheid en structuur

Sportvisserij 

MidWestNederland

Geen Meerdere malen schoonmaken van het 

gebied op en rondom de pieren van 

IJmuiden

Hengelsportvereniging activeren om na 

hun wedstrijden het strand afval vrij te 

maken

Geen

Stichting Nederland Schoon Strandbeheerdersdagen en 

verkiezingen

Ondersteuning Strandbeheerdersdagen, 

ondersteuning monitoring en 

verkiezingen, samenwerking tav 

MyBeach, kennisdeling 

gedragsbeinvloeding

Samen met partners zorgen voor 

minder verwaaibaar klein afval.

Een nog betere beleving 

van en meer betrokkenheid 

met schone stranden

NederlandSchoon Blijf samenwerken en kennis 

delen over de aanpak van 

zwerfafval

Ondersteuning thema Schone Stranden 

en Strandenverkiezing

In 2020 zetten we weer in op 

effectieve maatregelen om zwerfafval 

breed aan te pakken, zoveel mogelijk 

meetbaar gemaakt 

(gebiedsmonitoring)

Wens: dat GDSS als 

gezamenlijk kennis- en 

netwerkplatform een 

aanjaagfunctie blijft 

vervullen

NFN Open en Bloot Regelmatig communiceren via onze 

(social) media over de problematiek in 

combinatie met de oproep aan onze 

achterban (naaktrecreanten) de stranden 

nog schoner achter te laten

Als koepelorganisatie communiceren 

wij vaak eenzijdig met de doelgroep 

(naaktrecreanten), maar steeds vaker 

organiseren wij ook evenementen. 

Wanneer deze op een naaktstrand 

plaatsvinden, zullen we ook de 

problematiek aandacht vragen.
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Plastic Playgrounds Twee projecten die ik heb 

kunnen presenteren en ook 

grotendeels zijn uitgevoerd. 

Beach Playground en 

Rookvrije stranden.

Beach playground van visnetten gemaakt 

en Rookvrije stranden gepromoot en 

proberen wettelijk te maken

Plastic Playgrounds doorzetten en 

vervuiling van visnetten tegen gaan, 

wat ook resulteerd in minder visnetten 

op het strand. De focus gaat liggen op 

pluis. Rookvrije stranden doorzetten en 

een Rookvrije stranden conferentie 

opzetten.

Samenwerkingen aan te 

gaan. Schoonmaak acties 

organiseren om 

bewustwording voir 

visnetten vervuiling te 

creeren en recyclen te 

demonstreren. Ook om 

Beachaton te 

demonstreren en te spelen 

op het strand. Support en 

financiele ondersteuning 

kunnen daar bij helpen.

Surfrider Foundation grote cleanups gedaan oa voor: 

booking.com, surfanafestival, oneil 

damtotdamloop, rotary zandvoort, wnf 

seaswim, filmavond wijk aan zee. 

Oceanfriendly restaurants pilot in the 

spot goede restaurants ontvangen een 

surfriderlogo

verbreden van de activiteiten en 

duidelijke speerpunten om nee te 

kunnen zeggen tegen alle verzoeken  

(ze zijn maar met 5 vrijwilligers) 3 

speerpunten:

waterkwaliteit meten (ism  RWSRIVM 

metingen ontwikkelen)

ocean friendly restaurants in 2020 

uitbreiden naar 4 restaurants

beachcleanups en bewustwording met 

specifieke doelgroep: surfers 

samenwerkings/financierin

gsmogelijkheid voor meten 

waterkwaliteit zee door 

SRF mogelijk financieel 

aangevuld met EU-geld

kustbrede aanpak voor 

strandproblemen zoals 

microplastics en 

gezamenlijk nieuwe 

oplossingen ontwikkelen 

(strandmachine in Den 

Haag)

SRF zou de rol van 

kennisinstelling op zich 

kunnen nemen binnen de 

GD
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Clean Fountain Precies een jaar geleden zijn 

wij gestart met het op de 

markt brengen van onze 

gereedschappen. Inmiddels 

worden deze gebruikt op 

stranden in Nederland, 

België, Frankrijk, Spanje, USA 

en binnenkort in Haiti, Bali, 

Curacao en Bonaire. We zijn 

continue op zoek naar 

nieuwe 

partners/agenten/distributeu

rs

Gereedschap ontwikkeld voor het 

schoonmaken van (strand) zand, deze 

materialen ter beschikking gesteld bij 

schoonmaakacties door, Boskalis Beach 

Clean Up Tour 2019, Juttersgeluk 

Zandvoort, Mi Moana Mijas Spanje, 

4Ocean Florida USA/Bali/Haiti, De 

Groene Mug Haarlem

Verdere ontwikkeling van 

gereedschappen/materialen waardoor 

het opruimen van zwerfafval 

gemakkelijker/prettiger/eenvoudiger 

en daardoor effectiever wordt. Verder 

steunen van initiatieven tbv van 

schoonmaken van zanderige 

omgevingen waaronder het strand.

Alle partijen die iets doen 

met het schoonmaken van 

zanderige omgevingen 

waaronder het strand, 

zouden op de hoogte 

moeten zijn van het 

bestaan van onze 

vindingen. 

Reclame/exposure dus. We 

hebben Ambassadeurs 

nodig die onze 

gereedschappen gebruiken. 

Zien gebruiken, doet 

gebruiken. Het zou ook 

mooi zijn als 

kustgemeenten onze 

materialen ter beschikking 

van strandbezoekers 

zouden stellen 

(bijvoorbeeld door de 

materialen uit te lenen bij 

een reddingspost oid).

Sea First Foundation reguliere activiteiten vooral educatie: 

gastlessen op scholen met schoonmaak 

rond de school

bedrijfsuitjes oa met NIKON 100 man

er zijn verschillende teams bezig met 

plannen rond bewustwording van een 

duurzame betere wereld op 

veganistische festivals, meer een 

holistische aanpak 
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Stichting Juttersgeluk vaste jutgroep ontstaan in 

Zandvoort vanuit paviljoen 

Thalassa

Expeditie Juttersgeluk in 10 gemeenten

zomeratelier in Zandvoort 3 maanden 

expo bewustwording plastic soep en 

beachcleanups

reguliere jutochtenden 1x per week regio 

Bloemendaal

jutbakken verlos de zee in  bloemendaal

aanhaken en versterken van andere 

beachcleanup zoals Boskalis, Surfriders, 

uitpluisactie

samenwerkingen versterken 

jutbakken uitbreiden in Zandvoort

netwerk blijvend 

faciliteren, jaarlijkse 

ontmoeting is belagrijk 

voor de contacten en om 

kennis en ervaringen te 

delen

gezamenlijk thema zou nog 

beter op kunnen worden 

ingezet. Misschien 

meerdere jaren hetzelfde 

thema voeren

GD gebruiken om de rol 

van gemeenten en 

ondernemers meer te  

integreren en inzetten op 

het aantrekken van de 

ontbrekende schakel 

binnen de GD: 

paviljoenhouders. 

meer gezamenlijke 

publiciteit. 

TrashUre Hunt positiviteit loont!

Filteraanpak op festivals 

project is niet van de grond 

gekomen. Er is te weinig tijd 

naast de reguliere activiteiten

sterke eigen ideeen binnen 

samenwerkingen is soms een 

breekpunt

treasure hunts en filtercampagne doorgaan met succes van de cleanups. 

We zijn druk bezig met het stabiliseren 

en professionaliseren van de 

organisatie

op zoek naar meer samenwerking op 

alle niveaus (regionaal, landelijk 

(peuken))

Samenwerking binnen 

concrete projecten

de concrete aanpak van de 

greendeal spreekt aan

Ze voelt zich gesteund: je 

bent niet alleen
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Toeristisch Platform 

Vlieland

Verkozen in 2019 tot 

schoonste strand van de 

Waddeneilanden.

Frequente strandschoonmaak = 

samenwerking van strandondernemers. 

Deelname aan 'plasticvrije Waddenzee' = 

initiatief voor terrassen zonder zwerfvuil. 

Aanscherping duurzame maatregelen 

door Gemeente Vlieland.

Voortzetting van de huidige 

activiteiten. Vooral de samenwerking 

versterken.

Vlieland is een klein 

Waddeneiland met slechts 

1100 inwoners -> de lijntjes 

zijn kort en overzichtelijk. 

Onze wens is dat de 

samenwerking blijft; ook 

met alle betrokken 

instanties.

Doe Mee Verlos de Zee Peuken- actie was een 

hoogtepunt samen met safe 

the but, by the ocean we 

unite, seavents

reguliere activiteiten en er zijn in zeeland 

weer een paar jutbakken bijgekomen. er 

worden ook zonder aansturing bakken 

geplaatst op verschillende stranden

als juttertje thijs heeft matthijs 15 

scholen door het hele land plasticsoeples 

gegeven

jutbakken op eilanden door MSCZOe 

extra goed gebruikt

in januari 2020 bestaat 

doemeeerlosdezee 10 jaar

samenwerking, samen 

optrekken, leuke mensen 

om mee samen te werken

bijeenkomsten belangrijk 

door menselijk contact

veganistische broodjes 

tijdens bijeenkomsten zou 

fijn zijn. 

Stichting KMVK (Blauwe 

Vlag)

paviljoens willen wel een 

green key maar hebben geen 

tijd

reguliere activiteiten, frappé toujours

duurzaamheidskring op initiatief van 

gemeente Den Haag 25 deelnemers 

waarvan 12 paviljoens doorgaan met de 

green key

ondernemers blijven motiveren om 

duurzamer te werken, eenmalige 

verpakkingen terugdringen en 

ondernemers hun leveranciers onder 

druk laten zetten. 

Denkt aan het inzetten van een extern 

bureau om ondernemers te 

ondersteunen bij het klaarmaken van 

aanvraag greenkey

duurzaamheidskring uitrollen langs 

hele kust

samenwerking en overleg

gezamenlijke 

communicatie via 

strandmagazine

formele status als 

samenwerking
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Rijkswaterstaat checklist voor gemeenten en 

paviljoens en de infoquete 

pilot in bloemendaal

GD Dealplan met daarin de doelen, hoe 

gaan we die bereiken  en hoe gaan we ze 

toegankelijk maken voor de partners met 

name gemeenten en paviljoens 

najaarsbijeenkomst houden voor 

kennisuitwisseling, evt. gecombineerd 

met de activiteitenmonitor, bedoeld 

om kleine ideeen een kans te geven. 

Details vastleggen, beschikbaar te 

maken en te delen. Vooral bedoeld 

voor gemeenten en paviljoens

kennisuitwisseling tussen 

partners bijv door 

najaarsbijeenkomst

Grondstofjutters de ambitie voor de 

fotoexpositie bleek groter 

dan in eerste instantie 

gedacht bij de aanvraag van 

budget bij de GD. Nu is 

Noortje op zoek naar 

partners en hogere 

financiering en doet mogelijk 

aanvraag in 2020

reguliere activiteiten: er doen nu ca 75 

paviljoens mee. Nieuwe gemeenten in 

2019 zijn Wijk aan Zee en Westland in 

gesprek met Hoek van Holland en  

Velsen

Plasticvrij terras succes in Den Haag 

(opdracht via gemeente)  11 paviljoens in 

commissie doen mee. Posters met 

spelregels zijn geschikt voor universeel 

gebruik op andere locaties

bezoek gehad van EU interestgroep die 

concept wil presenteren als best practice 

in EU

Noordzee plastic vrij programma op 

middelbare scholen: 2000 scholieren 

doen mee met onderzoek naar 

zwerfafval uitdagingen en bedenken 

oplossingen beste idee krijgt geld van de 

gemeente om het uit te voeren 

deelnemende gemeenten: Den Haag, 

Katwijk, Leiden en sinds 2019 Noordwijk

Ism St Noordzee plastic vrije terassen 

landelijk uitrollen 

Foto expo groter neerzetten met 

wetenschappelijke partners (WUR Uni 

Leiden)

Ism Erik, KMVK grondstofjutconcept bij 

paviljoens toevoegen in 

puntensysteem greenkey

presentaties zwerfafval in binnenstad 

Den Haag

geld voor projecten (zoals 

fotoexpo)

eventueel partners



 Activiteitenmonitor Green Deal Schone Stranden 2019
Organisatie Succes en lessen Activiteiten 2019 Plannen 2020 Wensen  

KIMO Het was zeer interessant te 

zien dat er veel interesse was 

vanuit gemeenten voor de 

verschillende manieren 

waarop gemeenten invulling 

geven aan afvalvoorzieningen 

op het strand. Het pilot 

project plastic playgrounds 

was zeer succesvol. Deze 

start-up was met het beetje 

ondersteuning vanuit de GD 

goed op weg geholpen en is 

nu zeer actief met het 

ontwikkelen van een 

beachbalset gemaakt van 

recycled vispluis. 

Secretariaat. Helpen organiseren 

Nieuwjaarsbijeenkomst, organisatie 

workshop Stranddagen met partijen die 

projectplannen pitchten, organisatie 

workshop uitreiking strandverkiezingen 

over afvalbakken langs de Nederlandse 

kust. Voorbereiden 

regiegroepoverleggen en schrijven 

notulen, 3 nieuwsbrieven, 3 artikels 

Strandmagazine. Notuleren bijeenkomst 

Toekomst Strandverkiezingen, etc.. 

Aandacht voor alle partners van de 

Green Deal. Met name tijdens de 

Nieuwjaarsbijeenkomst en de 

Landelijke Stranddagen input vragen 

van partners voor invulling van 

activiteiten binnen de Green Deal. 

Aandacht voor peuken bij 

strandovergangen en op het strand. 

Wat zijn de mogelijkheden voor een 

rookverbod? Het vieren en zichtbaar 

maken van de successen van de Green 

Deal Schone Stranden vanaf 2014. Dit 

organiseren met een 

najaarsbijeenkomst voor gemeenten. 

Voortzetting van de 

structuren die opgezet zijn 

gedurende de jaren, maar 

ook aandacht voor de 

Green Deal na 2020. En 

dan met name 

inventarisatie van wensen 

van gemeenten en 

initiatieven. Waar is naast 

bijeenkomsten vraag naar? 

Welke initiatieven zouden 

ze willen ontplooien 

binnen de Green Deal. Is er 

behoefte aan voorzetting 

van de Green Deal? En een 

najaarsbijeenkomst voor 

gemeenten waaruit 

duidelijk wordt wat we 

gezamelijk hebben bereikt 

als het gaat om een schoon 

strand. 

Recycle Valley - - - -

Reddingsbrigade Nederland - - - -


