Achtergrondfeiten over zwerfafval op het strand

Achtergrond
Dit factsheet is opgesteld door Stichting Nederland Schoon in samenwerking met
Stichting De Noordzee.
Km strand
Nederland heeft 450 kilometer kust. Hiervan wordt meer dan de helft vaak gebruikt
door recreanten
Aantal strandpaviljoens
In Nederland zijn er 320 strandpaviljoens langs het Noordzeestrand.
Waarom zijn schone stranden belangrijk?
Schone stranden zijn van belang voor een schone zee, voor toerisme; kortom voor
ons milieu en onze economie. Nederlanders vinden het belangrijk dat stranden
schoon zijn. Mensen voelen zich prettiger op een schoon strand en blijven daardoor
ook langer. Een schoon strand trekt meer bezoekers en blijft langer schoon.
Een schoon strand voorkomt dat afval in zee waait en bijdraagt aan de plasticsoep,
dieren erin verstrikt raken of het opeten zodat plastic in de voedselketen
terechtkomt.
Trends bij stranden
-‐ Langere seizoenen daardoor meer kans op afval
-‐ Steeds meer jaarrond paviljoens
-‐ Differentiatie in gebruik: toename festivals en evenementen op strand
Organisatie van het schoonmaken van stranden
• De meeste stranden in Nederland worden schoongemaakt door de
kustgemeenten, vaak in samenwerking met paviljoenhouders
• In sommige gemeenten nemen strandpaviljoenhouders of andere
organisaties het strandbeheer over van de gemeente.
• De schoonmaakkosten bedragen ongeveer 5 miljoen euro per jaar (bron:
Deloitte)
Feiten
Hoeveel bezoekers komen er op de stranden
Op het strand komen jaarlijks tussen de 25 en 30 miljoen bezoekers (bron Disicio en
van Spronsen en Partners), waarvan 3,5 miljoen uit Duitsland (geteld in
bezoekdagen).
Hoe schoon of vies zijn de stranden in Nederland?
We onderscheiden toeristenstranden en rustige stranden.
Voor de NederlandSchoon verkiezing “Schoonste Stranden Top 10” wordt de
schoonheid gemeten op toeristenstranden. Dit zijn stranden die relatief intensief
worden gebruikt.
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De metingen van Stichting De Noordzee maken deel uit van het OSPAR Beach Litter
monitoring programma. Hiervoor wordt juist gemeten op rustige stranden die niet
worden schoongemaakt. Deze methode is bedoeld om een indruk te krijgen van de
hoeveelheid en samenstelling van afval afkomstig uit zee.
Meting Schoonste stranden Top 10
In 2003 scoorden de toeristische stranden met paviljoens gemiddeld een 7,4 en in
2013 gemiddeld een 9,5. Deze cijfers zijn gebaseerd op metingen door de ANWBinspectie voor de NederlandSchoon strandverkiezing. Feitelijk betekent dit dat onze
toeristen stranden meer dan twee keer zo schoon zijn geworden (een 7,4 betekent
dat er zichtbaar gemiddeld 4-5 stukken grof zwerfafval liggen per 100m2, een 9,5
betekent dat er 1 stuk grof zwerfafval ligt per 100m2). Grof zwerfafval zijn stukjes
zwerfafval van 10 cm of meer. Als er veel peuken of ander klein zwerfafval wordt
gevonden, wordt het beeld naar beneden bijgesteld.

Gemiddelde scores schoonheid stranden 2003-2014

Ø Schaal 1 tot 10. De maximale score voor schoon is 10.
Hoe komt de uitslag van de Schoonste strand verkiezing tot stand?
Alle stranden worden door de ANWB inspecteurs onaangekondigd geïnspecteerd.
Dit gebeurt in twee rondes; per ronde wordt in de middag en de volgende dag in
de ochtend geïnspecteerd. Verdeeld over de 28 strandgemeenten worden 98
strandopgangen geselecteerd die worden geïnspecteerd. Bij elke opgang wordt op
vijf plekken gemeten: bij de strandopgang, op twee plekken in de buurt van een
paviljoen en op twee plekken verderop op het strand. Aan de hand van een
(landelijk ontwikkelde) beeldmethode bepaalt de ANWB-inspectie de
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schoonheidsgraad. Ook maakt men foto's om de scores te kunnen toetsen. De
resultaten worden aan het einde van het seizoen beoordeeld door een deskundige
jury. De uiteindelijke uitslag wordt voor 75% bepaald door de ANWB inspecties en
voor 25% door de stemmen van het publiek.
Meting Stichting de Noordzee
Met deze methode wordt over een lengte van 100 meter het gehele strand
geïnventariseerd op afval. Het merendeel van het afval ligt rond de hoogwaterlijn
(op een strook van ongeveer 5 meter breed), het afval komt hoofdzakelijk uit zee en
is aangespoeld op het strand. Gemiddeld liggen er 395 stuks afval op 100 meter
lengte strand . In deze meetgebieden wordt niet vooraf schoongemaakt, zodat een
indruk wordt verkregen over de hoeveelheid afval die uit zee is aangespoeld. Na
elke monitoring wordt het afval wel opgeruimd, zodat 3 maanden later wederom
gekeken wordt hoeveel afval uit zee is aangespoeld.
Zwerfafval afkomstig van consumenten, is naast scheepvaart en visserij een bron van
afval in zee. Zo’n 25% van het afval in de Noordzee dat is aangespoeld bestaat uit
consumentenafval zoals flessen, doppen, tasjes, snoepverpakkingen.
Zie rapport 10 jaar strandmonitoringen: http://www.noordzee.nl/wpcontent/uploads/2013/11/20130909-Dagevos-etal-NLBeachLitterMonitoring-20022012-Final.pdf
Hoe komt de Dutch OSPAR Beach Litter monitoring tot stand?
De monitoring van Stichting De Noordzee maakt deel uit van het OSPAR Beach Litter
monitoring programma. Niet toeristische stranden die sterk onder invloed staan van
de zee worden gemonitord over een lengte van 100 meter. Met deze methode
worden 4 stranden 4x per jaar gemonitord op vaste locaties, vaste tijdstippen. De
monitoring vindt plaats middels gestandaardiseerde lijsten en het bijbehorend
OSPAR Beach Litter protocol. Het doel van de monitoring is om meer inzicht te
verkrijgen omtrent de toestand van de Noordzee betreffende afval. Hierbij wordt
gekeken naar veranderingen in hoeveelheid en samenstelling van het afval. Op
deze wijze wordt meer inzicht verkregen of maatregelen om afval in zee terug te
dringen werken (dalende trend), of dat juist aanvullende maatregelen noodzakelijk
zijn om tot een goede milieu toestand van de Noordzee te komen (stijgende trend).

Oplossingen
Wat wordt er gedaan om het strand schoon te houden?
Voor het voorkomen van zwerfafval op het strand is een goed beheer cruciaal. Het
strand blijft schoon als de bezoekers netjes omgaan met hun afval.
Onderdelen van een goed beheer zijn:
• Stimuleren van bezoekers om zich schoon te gedragen door goede
voorzieningen en het tonen van betrokkenheid en gastheerschap. Met
goede voorzieningen worden bedoeld: goed vindbare afvalbakken,
strandafvalzakjes aanbieden en voorzieningen voor peuken plaatsen.
• Benutten van kennis over gedragsbeïnvloeding met aandacht voor een
schoon strand en bewustwordingscampagnes.
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Goed schoonmaken van het strand tijdens en aan het einde van de dag
door paviljoenhouders/gemeente.
http://www.kenniswijzerzwerfafval.nl/gouden-tips?field_gt_category_tid=68
•

Naast de bovenstaande maatregelen voor toeristische stranden zijn er nog meer
mogelijkheden. Stichting de Noordzee heeft een een Top-10 vastgesteld van
gevonden zwerfafval items http://www.noordzee.nl/themas/afval/resultaten-10jaar-strandmonitoringen/
Hiervan zijn de bronnen geïdentificeerd en maatregelen voorgesteld zoals:
• “benut een alternatief voor pluis “ (dit zijn oranje/blauwe draadjes van
plastic, die gebruikt worden bij de visserij. (zie vispluisvrij.nl)
• goede afval ontvangstvoorzieningen in havens
• slimmere verpakkingen/retour systemen die lekkages uit de keten voorkomen.
Verkiezing Schoonste Stranden Top 10 en verkiezing Beste en Schoonste Paviljoen
De verkiezingen stimuleren strandpaviljoenhouders, gemeenten en andere
beheerders om goed gastheerschap te tonen door hun omgeving goed schoon te
houden en samen te werken. Niet naar elkaar blijven wijzen, maar samen je
verantwoordelijkheid nemen. Daarnaast is het een boodschap voor strandbezoekers
om het positieve effect van een schoon strand te benadrukken.
Samenwerken
Geen enkele partij kan het probleem van zwerfafval op het strand alleen oplossen.
Er zijn vele partijen die samenwerken om het strand schoner te houden: gemeenten,
paviljoenhouders, aannemers, verenigingen, vrijwilligers, Strand Nederland, Stichting
De Noordzee, NederlandSchoon, KIMO, RWS Noordzee, Horeca Nederland, NBTC,
JTI, Droppit, Barkadera, Blauwe vlag, de overheid met Green Deal, etc.

