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VRIJWILLIGERS OP TEXEL 
HOUDEN STRANDEN PLASTICVRIJ

Er zijn inmiddels zo’n duizend van die potjes verkocht voor drie 
euro per stuk. Bisschop: “We zijn er vorig jaar mee begonnen, het 
loopt boven verwachting.” Een aantal strandpaviljoens heeft de dis-
play met de potjes bij het afrekenpunt staan, TESO heeft ze op z’n 
veerboten en tijdens het hoogseizoen staan de vrijwilligers ermee 
op de markt. “Wat opvalt is dat vooral niet-rokers de potjes kopen 
om ze aan de hen bekende rokers te geven.”

OPRUIMACTIE
Texel Plastic Vrij begon vier jaar geleden als een ludieke actie op de 
markt. “We deden een Farce Majeure-achtige act, en noemden ons-
zelf toen de ‘bejaarden tegen plastic’. Aandacht vestigen op de ver-
slaving aan wegwerp-plastic, daar ging het ons om”, aldus Griffioen. 
Met die insteek is vervolgens de maandelijkse opruimactie begon-
nen. “Elke eerste zaterdag van de maand nemen we een stuk strand 
onder handen, meestal met zo’n tien vrijwilligers.” De initiatiefne-
mers willen meer dan alleen het afval opruimen: eenmalig gebruik 
van plastic terugdringen en kansen zoeken voor hergebruik.

Wat beweegt beide mannen, de één nog werkzaam bij Rijkswater-
staat, de ander - inmiddels gepensioneerd - afkomstig uit de bag-
gerwereld, om zich met plastic bezig te houden? Bisschop: “Al het 
plastic op de wereld is gemaakt sinds ik er ben. Dat schept voor mij 
de verplichting er iets aan te doen.” Griffioen: “Bij mijn werk in Zuid-
Amerika zag ik enorme hoeveelheden afval in de natuur belanden. 
Toen besefte ik: geef dat afval waarde, en het zal worden benut.” 

AANBOD
Dat idee willen ze nu op Texel in praktijk brengen. Bisschop: “We 
zijn in gesprek met het leer-werkbedrijf De Bolder. Dat beschikt over 
een shredder om het plastic te vermalen. Waar we nog niet uit zijn 
is hoe het door ons verzamelde plastic te sorteren.” Een ander punt 
is het garanderen van voldoende aanbod. “Het toeristische afval is 
een stuk minder geworden. We merken dat strandgasten er bewus-
ter mee omgaan en hun eigen afval meenemen naar de afvalcontai-
ners bij de strandslagen.” 

Buiten de strandslagen zijn die containers er niet, terwijl daar op 
het strand, vooral na stormen, wel veel aanspoelsel vanuit de vis-
serij ligt. “We zijn daarom begonnen met het plaatsen van jutkooien, 

Het idee om rokers te verleiden hun peuken niet op strand of straat te gooien is niet nieuw, 
het Texelse peukenpotje is dat wel. “Het trekt de aandacht, en heeft een lokale uitstra-

ling”, zegt bedenker Roland Bisschop. Samen met Henk Griffioen is hij oprichter van stich-
ting Texel Plastic Vrij, een groep vrijwilligers die vooral de stranden wil vrijhouden van het 

hardnekkige afval.
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een metalen frame waar een kuub afval in past.” Er staan er inmid-
dels zes, gefinancierd vanuit het Waddenfonds. Meestal waarschu-
wen passanten via facebook als er een kooi vol is. “Rond de Hors 
regelt Defensie – beheerder van dat gebied vanuit de Joost Dour-
leinkazerne – het legen, elders doen we het zelf.” Rijkswaterstaat 
betaalt een jaar mee aan dat leeghalen. 

VERANTWOORDELIJKHEID
Een mooi gebaar, tegelijkertijd legt het de vinger op een moeizame 
kwestie. ‘Wie is er verantwoordelijk voor het schoonhouden van het 
strand? Rijkswaterstaat en de gemeente verwijzen vooral naar el-
kaar.’ Toch gloort er enig licht aan de horizon. Griffioen: “Binnenkort 
hebben we een gesprek met alle bij het strand betrokken partijen 
over hoe overheid, ondernemers en actieve burgers het schoonma-
ken van het strand gaan aanpakken, en wie welke verantwoorde-
lijkheid op zich neemt.”   


