
1. Wat is uw 
naam?

2. Wat is de 
naam van uw 
organisatie?

3. Welke activiteiten heeft u in 
2020 uitgevoerd voor schone 
stranden?

4. Wat waren de bijzonderheden 
en welke successen en lessen wilt 
u delen met de andere partners?

5. Wat zijn uw plannen voor 2021? 6. Welke wensen en behoeften 
heeft u voor 2021?

7. Wat zijn uw ambities voor 2022-
2027 in relatie tot schone 
stranden?

8. Welk advies of welke adviezen 
heeft u voor het Programma 
Schone Stranden?

Jan Joris 
Midavaine

KIMONLBE Secretariaat Doorzettingsvermogen van 
initiatieven en gemeenten om ook 
tijdens Corona volledige in te 
zetten op schone stranden.

Helpen ondersteunen met het 
opzetten van het Programma 
Schone Stranden 2022-2027

Bijeenkomsten met de 
stakeholders en vernieuwende 
integrale aanpak schone stranden.

Het strand begint al bij aankomst in 
het dorp / de stad

Hoog ambitie niveau en out of the 
box denken

Lars Brouwer Gemeente 
Ameland

Opruimacties, faciliteren van extra 
afvalbakken / jutbakken

In de extra geplaatst jutbakken als 
gevolg van de ramp met de MSC 
Zoë wordt nog altijd veel zwerfafval 
uit zee in gedeponeerd door 
toeristen / eilanders

Mocht Covid-19 achter de rug zijn 
dan worden er weer 
schoonmaakacties gefaciliteerd.

Geen Wederom goed scoren in de 
Schoonste strandverkiezing. 
Aandacht vragen en krijgen bij de 
kern (verpakkingsindustrie) en niet 
enkel voor gedragsverandering.

Ga met Stichting Nederland 
Schoon om tafel om het afvalfonds 
dat wordt gegeven uit de 
verpakkingsindustrie ook in te 
zetten bij de financiers van deze 
pot geld. Gedragsverandering is 
goed, maar helpt niet genoeg om 
het probleem van de vervuiling 
tegen te gaan.

Joël Eichler Gemeente 
Goeree-
Overflakkee

Deelname schoonste strand, 
ondersteuning schoonmakende 
vrijwilligers, plaatsen extra 
afvalbakken, extra 
schoonmaakrondes ivm 
coronadrukte ect.

Meer drukte en daardoor extra 
inzet nodig door corona en meer 
groepen jongeren.

Vaststellen strandbeleid met 
schoonmaak als onderdeel

Geen specifieke wensen Stranden als de schoonste van 
Nederland schoonhouden

Praktische handvaten ter inspiratie 
voor anderen en onderzoek om 
verbetering te onderbouwen.

Stephan van 
der Stee

Strand 
Nederland

Supvrij strand, strandverkiezingen, 
verkorte osparmeting 
medewerking Flashmob

Supvrij resultaat verkiezingen en 
metingen

Corona vrij onbekend onbekend eerst een goed sluitend 
programma maken

Suzanne 
Klaassen

Juttersgeluk 5 Jutbakken gefaciliteerd 
(gepromoot, onderhouden, 
geleegd) in Bloemendaal aan Zee; 
5x per week met een groepje 
geraapt op stranden van 
Bloemendaal aan Zee en 
Zandvoort; ca. 8 jutactiviteiten voor 
bedrijven (groepen ca. 12 
mensen), reeks workshops plastic 
recyclen voor kinderen in 
kerstvakantie in Zandvoort.

Bijzonderheden: door Corona zijn 
veel activiteiten niet doorgegaan. 
Veel consumenten afval op het 
strand die we om 
gezondheidsredenen niet hebben 
opgeraapt.

> 5x per week met een groepje van 
Juttersgeluk het strand op om te 
rapen.
> 5 jutbakken in Bloemendaal aan 
Zee: promoten, onderhouden en 
legen
> meepraten en meedenken over 
mogelijkheden voor schoon, 
circulair strand in Zandvoort
> uitbreiding upcycle activiteiten in 
Zandvoort
> tijden beach clean ups zichtbaar 
blijven, groepen uit bedrijfsleven 
blijven faciliteren
> uitbreiding samenwerking met 
strandpaviljoens als het gaat om 
schoon strand
> voortzetting campagne 'our way 
to a cleaner Zandvoort' ism B&B's 
Zandvoort, Zandvoorts Museum en 
andere partners.

Krachten bundelen in Zandvoort. 
Kijken welke bijdrage Juttersgeluk 
kan leveren in relatie tot andere 
initiatieven. Meer kennis- en 
informatieuitwisseling.

Slim samenwerken, integratie van 
activiteiten, waarbij iedere partij 
uitgaat van eigen kracht en 
mogelijkheden.

Interactie tussen de partijen blijven 
stimuleren. Niet alleen focus op 
nieuwe initiatieven maar ook 
bestaande initiatieven blijven 
ondersteunen.

Bernd Huijser NFN Open & 
Bloot

Vergroten bewustzijn 
naaktrecreanten van eigen rol in 
schoonhouden stranden d.m.v. 
artikelen/oproepen in magazines, 
in nieuwsbrieven en websites

nvt Voortzetten huidige beleid en dit 
ook uitdragen in evt. 
strandevenementen (mits die 
kunnen plaatsvinden)

Geinformeerd blijven worden zoals 
dit nu gebeurt

Het vergroten van het toch al 
sterke milieubesef van de 
naaktrecreanten

Geen



Mascha 
Kroone

gemeente 
Bloemendaal

aannemer werkt volgens 
beeldbestek, monitoring en Blauwe 
Vlag deelname, jutbakken van doe 
mee verlos de zee (in de 
winterperiode)

geen bijzonderheden samenwerking met 
paviljoenhouders verbeteren

Marlous 
Nijman-van 
Markus

Gemeente 
Heemskerk

afvalzakjes en een plateau voor 
gescheiden afval geplaatst. Er zijn 
kunstwerken in samenwerking met 
gemeenten binnnen 
Kennermerland en scholen 
geplaatst. Scholen hebben afval 
gejut en hiervan zijn de 
kunstwerken gemaakt (polution 
arts). 
Ook is er een sociale controle, 
waarbij mensen worden gevraagd 
hun afval op te ruimen.

Het strand bij Heemskerk is een 
klein strand, waardoor er niet veel 
extra acties nodig zijn om het 
strand schoon te houden.

Onbekend Geen Onbekend Geen

René 
Goudzwaard

Gemeente 
Westvoorne

In het voorjaar schoonmaakacties, 
maar door corona gingen de acties 
de rest van het jaar niet door.

Onderling wordt er al 
gecommuniceerd met 
verschillende organisaties

Onbekend, willen graag nog een 
schoonmaakactie organiseren (er 
zijn vrijwilligers genoeg), maar door 
corona gaat dit niet door.

Geen Onbekend Geen

Martijn van 
Bemmelen

Gemeente 
Castricum

Beach cleanups gingen niet door 
door corona. Er worden wel 
vergunningen verleend voor 
cleanups

Geen Meedoen met Boskalis beach 
cleanup en het ondersteunen van 
acties vanuit maatschappelijke 
organisaties (zoals scholen). 
Paviljoen energie neutraal

De nationale kustdagen worden 
gemist

Het herzien van de 
strandverkiezingen (van Strand 
Nederland)

Oppassen dat het geen directe 
kopie wordt van de green deal. De 
stranden zijn al erg schoon, dus er 
moet gekeken worden wat er met 
het programma bereikt moet 
worden. Ook kijken naar de zee en 
achterland.

Frans Slee Stichting 
Strandexploitat
ie Noordkop

De standaard taken, door corona 
stond het veiligmaken van de 
paviljoens voorop.

Geen Er is bezig met een actie over de 
preventie van sigarettenpeuken, dit 
wordt in de winter uitgewerkt.

Onbekend Bezig met de gemeente over het 
afval bij de strandslagen en 
parkeerplaatsen. Deze zijn nu in 
hand van de gemeente.

Meer duidelijkheid. Er moet meer 
een focus zijn op de motivatie en 
niet op dat het een race wordt.

Theo 
Nieuwenhuize
n

Groencombina
tie Schouwen-
Duiveland / 
Habo 
Hoveniers

uitvoering onderhoudsbestek 
stranden Schouwen-Duiveland

de impact van de Corona 
maatregelen waren groot. Het 
strand was in het voorjaar min of 
meer afgesloten, voorzien ingen 
werden niet aangebracht ; in de 
zomer was, door mooi weer en 
veel binnenlands toeristen de 
toeloop enorm; gevolg zeer veel 
zwerfvuil en vandalisme schade 
door feestvierende (jonge) 
toeristen.
De coronamaatregelen die door de 
veiligheidsregio/overheid werden 
genomen tas het strand waren 
mijns inziens hier niet nodig 
geweest en leidden tot veel schade 
en onbegrip. Doordat het 
strandseizoen pas in juli begon en 
'drukte werd ontraden" hebben we 
de extra geplande activiteiten t.a.v. 
zwerfvuilaanpak e.d. niet 
uitgevoerd.

Per 1-1-2021 draag ik het stokje 
over aan mijn opvolger, Ben Rotier 
( b.rotier@sandee.nl) in 
samenspraak met hem en de 
gemeente als opdrachtgever zullen 
we de komende maanden bekijken 
welke acties we volgend jaar gaan 
doen ( ik blijf op de achtergrond 
nog wel aanwezig)

zie antwoord boven Wij hebben een onderhoudsbestek 
dat loopt t/m 2027. Dus onze, en 
die van de gemeente, 
doelstellingen en ambities t.a.v. 
eens schoon, heel en veilig mooi 
strand zijn niet veranderd

Het strand is meer dan een 
evenement : in onze regio is het 
een completen 'bedrijfstak' Daar 
zouden overheden en 
beleidsmakers meer aan moeten 
denken. Het programma Schone 
Stranden is daarbij een belangrijke 
pijler.



Roel Deesker Spaarnelande
n

4 afvaleilanden geplaatst over het 
strand en 1 gemoderniseerd

Met een aantrekkelijker uiterlijk 
wordt het beter ontvangen

Het hele strand voorzien van 
afvaleilanden. Als stranden samen 
een geheel maken.

Hangt af van hoe het loopt Nog onbekend Onbekend

Jorrit Bijl Gemeente 
Vlissingen

Opruimacties gefaciliteerd, nieuwe 
bakken voor zwerfafval en 
educatie op scholen

De opmaak van de afvalbakken is 
een mooi idee

Inzetten op de communicatie 
rondom zwerfafval, kijken naar 
educatie en meer opruimacties 
faciliteren.

Blijven communiceren met afval 
monitoring en afval vanuit de bron 
aanpakken.

Nog niet expliciet bekend Kijken naar andere programma's 
rondom afval en sluit daarbij aan. 
Kijken naar balans bij de toerisme.

Milan Bijl Surfrider 
Foundation

Door corona niet veel. In de zomer 
was er een cleanup met Plogsack 
in Zandvoort. Er zijn ook metingen 
van de waterkwaliteit uitgevoerd. 
Paviljoen The Shore krijgt het label 
ocean friendly restaurant, als 
belonging voor de inzet in 
circulariteit

Ondanks de beperkingen zijn 
cleanups mogelijk.

Meer ocean friendly labels 
uitreiken. Meer samenwerken met 
bedrijven en paviljoens.

Dat het meer structueel wordt en 
tastbaar, zodat er duidelijk naar 
een doel gewerkt kan worden.

Nog niet bekend Meer praktisch en collectief kijken 
naar doelstellingen.

Arnout Schaap Recycle Valley Beach busters activiteiten 
uitgevoerd

Er was meer inzet vanuit de 
gemeente om de activiteiten uit te 
voeren. Door te laten zien waar het 
afval uit de papieren zakjes 
naartoe gaat, gooien mensen 
sneller direcht hun afval in de 
container. Er zijn nog veel peuken 
die het strand vervuilen, daar 
worden de rokers persoonlijk op 
aangesproken waar zij hun peuken 
weggooien.

De prullebakken van de gemeente 
hebben een kleine ingang, 
waardoor grote vuilniszakken er 
niet inpassen en naast de 
container worden gelegd. De 
gemeente is wel enthousiast over 
de scheiding van plastic en glas en 
dit wordt doorgezet.

KIMO moet een meer leidende rol 
nemen, en op sociale media meer 
aandacht besteden aan de 
partners van de Green Deal

De groei van de Beach Busters 
activiteiten doorzetten. Ook 
doorgroeien naar stranden in het 
midden van het land (en niet alleen 
bij de Noordzee).

Er wordt veel schoongemaakt 
tijdens mooi weer en in de zomer, 
maar er moet ook schoongemaakt 
worden tijdens slechter weer en in 
de winter, want dan waait er veel 
afval op het strand.

Jacob Rooij Gemeente 
Velsen

Afgelopen jaren is er al ingezet op 
schonere stranden, met een 
schoner strand als resultaat, 
waardoor dit jaar niet veel extra 
acties waren. Door corona stonden 
plaatselijke opruimingen voorop.

Er zijn veel successen geboekt 
met de afvalbakken van 
Cortenstaal, afvalzakjes en 
gescheiden afval.

Het doorzetten van de 
afvalinzameling die we gestart zijn 
en zijn vruchten begint af te 
werpen. Op dit moment nog geen 
plannen. Projecten met 
afvalopruiming met IJmond werkt 
waren een succes, en dat wordt 
graag doorgezet.

Dat de bezoekers bewust zijn en 
blijven wat betreft het afval 
inzamelen op de stranden....

De kwaliteit van het strand 
behouden en de middelen die 
hiervoor nodig zijn behouden.

Dat er duidelijke doelstellingen 
komen en dat er kennisdeling met 
andere partners via bijeenkomsten 
komen.



Noortje 
Schrauwen

We Are Nature De Plasticvrij Terras actie (op 
zowel stranden als met horeca aan 
grachten), Grondstofjutters 
projecten (Hoek van Holland als 
nieuwe partnergemeente), 
projecten met basisscholen en 
middelbare scholen, waarbij we 
onderzoek doen naar het ontstaan 
van zwerfafval en preventie 
oplossingen bedenken met 
leerlingen (voor zichzelf, hun 
school, en gemeenten)

Plasticvrij Terras is uitgebreid naar 
de eerste binennstad (Leiden) en 
wordt ook op andere stranden 
opgepikt. We hopen dat 2021 voor 
de horeca weer een (enigzins) 
normaal jaar wordt en we deze 
aanpak nog verder kunnen 
consolideren en verspreiden in 
2021 (zowel langs stranden als 
aan binnenwateren)

Plasticvrij Terras uitbreiden, zowel 
naar andere kustplaatsen als naar 
binnensteden, in samenwerking 
met gemeenten en andere green 
deal partners (zoals Stichting De 
Noordzee), voortzetten van 
lopende projecten

Goed in verbinding blijven met 
andere partijen die aan schone 
stranden werken; echt samen rot 
resultaten komen.

Inzetten op nog meer bronaanpak-
strategieen en 
strandpaviljoenhouders steeds 
meer helpen duurzaam te 
ondernemen op het strand. (En het 
verspreiden van opgedane kennis 
en aanpakken langs de rest van de 
kust.)

Meer samenwerking voor 
projecten, zoals in ons geval bij 
Plastivrij Terras. Wat goed is 
gegaan is dat we hebben kunnen 
presenteren, waardoor we een 
aantal samenwerkingspartners 
hebben gevonden. Wat beter zou 
kunnen is de mate/vorm waarin op 
initiatieven steun kunnen rekenen. 
Niet alleen financieel (al is €1000.- 
wel echt weinig om zoden aan de 
dijk te zetten: dan kun je denk ik 
beter kiezen en een paar ideeen 
echt verder helpen), maar ook in 
bredere zin, zoals het agenderen 
van kansrijke aanpakken bij 
overheden, en om 
ideeen/projecten gezamenlijk te 
laten slagen en landelijk uit op te 
schalen. Een tweede advies is voor 
het vormen van het nieuwe 
programmabestuur; hier zou ik 
goed kijken/overwegen wie 
hiervoor uitnodigd wordt en goed 
opletten welke belangen er spelen 
(zodat er geen 
belangenverstrengeling is). 
Daarnaast kreeg ik het beeld dat er 
bij de Green Deal niet altijd een 
gezond overleg- en besluitcultuur 
heerste.

Peter van der 
Veen

Gemeente 
Harlingen

Schoonmaakacties om zwerfafval 
op te ruimen

Zijn nu bezig met het maken van 
plannen om mensen meer bewust 
te maken van zwerfafval. Er wordt 
gekeken of er meer gestructueerde 
opruimacties georganiseerd 
kunnen worden.

Geen Zwerfafval verminderen op de 
stranden (ongeveer 80% minder)

Peggy ten 
Hoopen 
(namens 
collega's 
Schoon, 
Strandbeleid 
en -beheer)

Gemeente 
Den Haag

Jutten met Grondstoffers, Plastic 
Vrij terras, summerchallenge 
vanTrashurehunt, afvalzakjes 
campagne Schoon doen we 
gewoon, plus tal van losse 
particuliere initiatieven gefaciliteerd

Maatschappelijke betrokkenheid / 
bottum up / participatie
Uitdaging van vervuiling tijdens 
Coronatijd (combinatie paviljoens 
dicht met Take away)

activiteiten idem aan dit jaar 
pilot vervangen strandafvalbakken
afvalstromen strand kwantificeren

ervaringen en kennis (blijven) 
delen en communiceren

(nog) meer afval in de bak dan op 
het strand (gedragsverandering 
stimuleren)
rookvrij strand

Meer een advies aan onszelf: we 
staan open voor wellicht een meer 
actievere deelname aan het 
Programma



Dennis de 
Leeuw

Gemeente 
Katwijk

Wij hebben meer dan 30.000 
papieren afvalzakjes verstrekt aan 
de strandbezoekers. Nieuwe palen 
geplaatst bij de paviljoens (om de 
papieren afvalzakjes in te hangen) 
De Beach Busters zijn actief 
geweest op het Katwijkse strand. 
Het project van De Grondstof 
jutters is reeds vijf jaar een succes 
in Katwijk ook afgelopen jaar weer. 
Onze vrijwillige plaatselijke jutters 
jutten tweemaal in de week het 
strand schoon. Wij werken samen 
met deze groep jutters, 
verstrekken opruimmiddelen en 
halen het verzamelde zwerfafval 
op. Onze aannemer is de gehele 
zomer op het strand te vinden, met 
o.a. inzet van de Beach cleaner. 
De paviljoenhouders helpen mee 
zij onderhouden hun stuk strand 
zelf. 
Inzet van promotiemateriaal, 
posters e.d. ten behoeve van 
bewustwording.

Het programma van de 
Grondstofjutters doet het 
ontzettend goed in Katwijk. Daarbij 
kan je bij strandpaviljoens een 
juttas ophalen om zwerfafval te 
jutten en wanneer je een volle tas 
retour brengt krijg je een bakje 
koffie of ijsje van de 
paviljoenhouder. 
Ondanks dat de strandpaviljoens 
een periode dicht moesten i.v.m. 
corona afgelopen jaar, zijn er toch 
zo'n 5400 mensen komen jutten 
met de Grondstofjutters aanpak. 
Gemeente Katwijk is in dit 
bijzondere (corona) jaar de 
paviljoenhouders financieel 
gedeeltelijk tegemoet gekomen bij 
het verstrekken van koffie en ijsjes. 
En de samenwerking met de 
plaatselijke strandjutters is ieder 
jaar een succes en een fijn 
hulpmiddel voor een schoon 
strand. Deze mensen jutten 
tweemaal in de week het strand 
schoon. Gemeente Katwijk 
faciliteert deze groep dan ook 
graag.

We gaan 2021 in samenwerking 
met de Grondstofjutters aan de 
slag om plastic vrije terrassen te 
realiseren bij de strandpaviljoens. 
Grondstofjutters heeft al een plan 
van aanpak ingediend en dat ziet 
er fantastisch uit. 
Deelnemende horecazaken zijn 
dan direct gereed voor de 
aankomende Europese wetgeving 
rond single-use plastics die in 2021 
in zal gaan.

De zomers worden warmer in 
Nederland wij merken dat 
strandbezoekers langer blijven 
zitten op strand. Wellicht dat 
corona hier ook debet aan is 
geweest maar vorig jaar zagen we 
ook al dat de bezoekers langer 
bleven zitten op strand. Met als 
gevolg dat de afvalstroom 
toeneemt en de afvalbakken 
overlopen. Het is niet verantwoord 
voor de aannemer om in de 
avonduren extra te legen 
aangezien het druk is op het strand 
tot zeker 22:00 uur. En natuurlijk 
gaat de aannemer de volgende 
dag vroeg aan de slag om de 
afvalbakken te legen. Maar die 
zitten dan propvol er ligt afval 
naast en er is het een en ander 
aan afval verwaait. Dus wij hebben 
behoefte aan ideeën hoe om te 
gaan met intensiever gebruik van 
het strand door onze bezoekers.

Om jaarlijks in de top 10 te 
eindigen bij de schoon strand 
verkiezingen. 
Het zal een uitdaging worden om 
het huidige schoonniveau aan te 
houden met minder budget.....maar 
daar gaan we wel voor.
En we zouden het wel heel mooi 
vinden wanneer we het eerste 
plasticvrije strand van Nederland 
worden.

Mark Reddingsbriga
de Nederland

Ik heb op dit moment geen zicht op 
lokale initiatieven van de 
reddingsbrigades.

- - - - -



jolanda bruin gemeente 
Schouwen-
Duiveland

Er zijn diverse opruimacties 
geweest op de stranden die we als 
gemeente hebben geïnitieerd of 
gefaciliteerd. In de periode juli en 
augustus heten de “Schone 
Jongens en Meiden” vier dagen 
per week de strandgangers 
welkom op de strandovergangen. 
Zij maken gasten op een positieve 
manier bewust van zwerf-
afval(gedrag). Zij delen materialen 
als strandzakjes uit en spreken 
bezoekers op een positieve manier 
aan om de boodschap over te 
brengen over het belang van een 
schoon strand. Strand educatie is 
onderdeel van het promotieteam 
Schoon Zeeland. Voor de inhoud 
op het strand wordt hierin wordt 
samenwerking gezocht met 
strandpaviljoens, 
strandaannemers, kust- en zee 
organisaties en initiatieven. 
Paviljoens werken samen aan 
plasticvrije paviljoens. Er zijn acties 
geweest voor peukvrije stranden. 
Meldingen over zwerfvuil kunnen 
gedaan worden via de strandapp. 

De onder punt 3 genoemde acties 
voortzetten of uitbreiden.

Jos van Halst Strandexploitat
ie 
Banjaardstran
d

afvalbakken ledigen, dagelijks 
handmatig en regelmatig 
mechanisch reinigen

geen Doorgaan zoals voorheen geen Schoon blijven geen

Arnoud 
Seeder

Gemeente 
Westland

Het opschonen van het strand door 
onze aannemer , Grondstof jutten 
op ons strand via de stand 
paviljoens , Opschoon dag

Een betere score als vorig jaar Een andere uitstraling van onze 
strand slagen

Peuken probleem op het strand op 
zien te lossen

Tom Vermin Gemeente 
Noord-
Beveland

Pratende prullebakken en vol 
automatisch toilet geplaatst

de volautomatisch toilet bleek 
coronaproof in gebruik! geluk bij 
een ongeluk...

betere bewegwijzering, voortgaan 
met huidig opruim beleid,

meer zand, we verliezen zand aan 
de zee en daardoor versmalt ons 
strand..

Het Banjaardstrand het schoonste 
strand van Nederland!

blijf voorlichting geven en wees 
creatief! Mensen accepteren meer 
dan je denkt, als je maar uitlegt 
waarom je "iets" doet.

Sander van 
der Spek

Gemeente 
Westland

Nieuwe windschermen in bruikleen 
gesteld voor de strandtenthouders, 
(hierop staat bewustwording over 
zwerfafval)
Strandjutters programma 
Aannemer op het strand ingezet 
die het strand ter aller tijde in het 
hoogseizoen op A+ moet houden

De windschermen zijn echt een 
eyecatcher en onbewust nemen 
mensen die dan toch op.

Strandjutters
Nieuwe afvalboeien
Herinrichting faciliteiten
Test mobimat

Netwerk opbouwen Zorgen voor een jaar rond schoon 
strand doormiddel van een mooi 
bestek en bewust wording van 
onze bezoekers



Mary Laan gemeente Den 
Helder

continueren 
schoonmaakwerkzaamheden

onderzoek uitbreiding taken 
strandexploitatieorganisatie vwb 
schoonhouden stranden, 
strandslagen en parkeerterreinen

onderzoek optimaliseren 
werkzaamheden schoon en veilig 
strand en parkeerterreinen en wijze 
van bekostiging (subsidie, inkoop?)

onderzoek en voorbereiden 
vervangen huidige afvalkegels

optimaliseren proces 
schoonhouden, zorgen voor 
benodigde middelen

praktisch, efficiënt en effectief, 
zodat niet iedere gemeente het zelf 
hoeft te bedenken

Annie Beiboer VVV Vlieland Voortzetting van eerder ingezette 
strandschoonmaak, met speciale 
machine.-
Frequentere strandschoonmaak 
door vrijwilligers.

Vlielands wethouder Elsje de 
Ruijter is actief in 'Plasticvrije 
Waddenzee'.

Voortzetting van de huidige 
initiatieven.
Werken aan bewustwording van 
onze gasten. Bijvoorbeeld in een 
eerder stadium 'jutbakken' 
geplaatst. Bij de strandpaviljoens 
worden 'jutzakjes' uitgereikt.

Doorgaan met het werken aan 
bewustwording van onze gasten.

Gezamenlijk werken aan een 
'Plasticvrije zee'.

Alle betrokkenen blijven motiveren.

Carmen 
Willemsen

Gemeente 
Sluis

strandreiniging, campagne team 
'schone jongens en meiden', 
serviceteam beheer en onderhoud 
kust, strandafvalzakjes, doe mee 
verlos de zee jutbakken, support 
van verschillende beach cleanup 
tours, support van natuur- en 
milieueducatie activiteiten, 
deelname 
samenwerkingsconvenant 'schone 
schelde'.

We zijn uitgeroepen tot Schoonste 
strand van Zeeland, daar zijn we 
trots op en dat is ons mede gelukt 
door samen met verschillende 
partijen en betrokken inwoners en 
toeristen ons in te zetten voor het 
schoon houden van onze stranden.

Voortzetting van de activiteiten van 
2020 en meer inzetten op 
communicatie en bewustwording 
rondom het belang van schone 
stranden.

Geen specifieke wensen en 
behoeften.

Optimaliseren van de schoonheid, 
veiligheid, toegankelijkheid en 
kwaliteit van onze stranden en het 
bewaken van de eigenheid en de 
open en natuurlijke uitstraling.

nvt

Wouters Stichtig 
Strandexploitat
ie Veere

Machinaal en handmatige reiniging 
van de stranden. Informeren 
publiek over schoon strand en 
toepassing nudging.

Afvalscheiding op het strand. Uitbreiding afvalscheiding, 
doorzetten werkwijze schoon 
strand.

Samenwerking in het resterende 
klein afvalprobleem, zoal peuken.

Voortzetten mooie resultaten van 
schone stranden. Uitdaging hoe de 
laatste stap te zetten in klein afval, 
zoals peuken. Mooi dat wetgeving 
gaat helpen bij klein plastic afval.

Geen competitie elementen, maar 
coöperatie in het programma.

Ruud Mudde Clean 
Fountain 
(www.cleanfou
ntain.com)

Veel minder dan gewenst. Door 
Corona zijn onze initiatieven helaas 
in de kiem gesmoord of zijn 
gestaakt. Bij punt 4 hieronder wel 
een kans voor het uitbreiden van 
de bekendheid van onze producten 
om stranden schoner te maken.

We zijn een samenwerking 
aangegaan met de firma De Bries 
(www.debries.eu) . Zij zullen ons 
gaan vertegenwoordigen bij de 
toelevering van de Nederlandse en 
Belgische (strand-)gemeenten met 
ons volledige assortiment (zwerf-) 
afvalinzamelingsgereedschappen.
Wij hebben de zogenaamde 
CLEANWALKR-DUO verder 
ontwikkeld en geintroduceerd. Dit 
is een afvalverzamel(vuilniszak-
)ring met twee compartimenten 
waardoor afval gescheiden 
ingezamelt kan worden.

Buiten verkoop van onze 
productenrange zijn het nemen van 
initiatieven onzeker door alle 
restricties als gevolg van het 
Coronabeleid.

Nog steeds komen wij partijen 
tegen die niet bekend zijn met het 
bestaan van onze producten. 
Product-/naamsbekendheid 
waardoor meer partijen onze 
producten gebruiken en zo het 
strand schoner wordt en het 
(strand-)publiek wordt gemotiveerd 
om hun vuil op te ruimen, zou 
fantastisch zijn.

zie eerdere antwoorden



Lenny van der 
Wagt

Gemeente 
Noordwijk

Juttassen bij diverse paviljoens in 
Noordwijk.
Grondstofjutters werken in 
Noordwijk samen met 
trainingsinstituut De Baak, 
Noordwijk Marketing, Kitesurf Club 
Noordwijk, Flying Beach Hostel.
Jumping Noordwijk heeft zich als 
nieuwe partner aangesloten en wil 
kinderen begeleiden in het jutten in 
het dorp en op het strand.
We are Nature heeft een 
scholenproject verzorgd. Een 4 
VWO klas heeft ideeën 
gepresenteerd om zwerfafval 
tegen te gaan.
Jutters Noordwijk jutten iedere 
vrijdagmorgen een stuk van het 
strand.
Helaas hadden we minder aanbod 
van bedrijven die eenmalig het 
strand willen jutten in verband met 
de corona.

Het scholenproject. Het scholenproject verder 
uitbreiden naar de basisschool 
jeugd, om hen ook kennis te laten 
maken met het jutten op het strand 
en mee te laten denken in het 
verminderen van zwerfafval.
Bij mooie stranddagen inzet van de 
afval-obers.

kijken of er mogelijkheden zijn om 
een deel van het strand rookvrij te 
maken. Zou fijn zijn als meer 
gemeenten dit doen.

Plasticvrije terrassen bij de 
strandpaviljoens.


