Brede zandstranden, het spel van eb en vloed,

Schatten uit zee …

en altijd wisselende kleuren en sfeer. Onze

Met de golven rollen niet alleen schelpen op het
strand. Een beetje speurneus vindt in de vloedlijn
haaientanden, skeletten van zee-egels en inktvissen,
overblijfsels van dode vissen en kreeftachtigen, dode
kwallen en wieren... Dat soort organisch ‘afval’ hoort
van nature bij het strand en vormt een overvloedig

Noordzeekust is elk seizoen aantrekkelijk.
Stel je datzelfde strand voor met
afval, blikjes en peuken, … een mens
zou van minder triest worden.
Speciaal voor de wandelaars, zonnekloppers,
kastelenbouwers, schelpenverzamelaars,
vogelkijkers, kiters en alle anderen die zot
zijn van de zee zorgen de kustgemeenten
voor een schoon strand. Prima! Alleen
jammer dat té intensief reinigen het
strand- en zeeleven compleet
verstoort. Dit kan toch beter?

Een schoon strand zonder afval, daar zijn we allemaal een
beetje verantwoordelijk voor!
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Bloemen verwelken,
scheepjes vergaan …
Organisch materiaal, zoals zeewier of een dode kwal
verdwijnt ‘vanzelf’. De natuurlijke schoonmaakploeg
van vogels, kreeftjes, bacteriën, insecten en de
branding maakt er graag komaf mee. Kunstmatig
afval, daarentegen, vergaat niet zomaar. Dat moeten

banket voor heel wat zeedieren.

we zelf opruimen.

… en rommel van mensen

… maar het afval blijft
eeuwig bestaan.

Tussen deze ‘schatten van de zee’ vinden we helaas
ook écht afval. Onderzoekers telden op een strook van
100 m strand maar liefst 7.852 stukjes van flessen,
netten, lampen, schoenen, piepschuim, jerrycans,
blikjes, drankkartons, textiel, ... (Bron: As-Made 2011)
Dat komt neer op 4,5 kg rommel die de mensen ook
gewoon in de vuilnisbak konden gooien of meenemen
naar huis!

Organisch ‘afval’ hoort van nature bij het strand. Een beetje
speurneus kan in de vloedlijn kostbare zeeschatten vinden.

Tot zo’n twintig jaar geleden gebeurde de
schoonmaak met prikker en afvalzak. Bij dat
‘handmatig reinigen’ haalt de mens feilloos
het kunstmatig afval van tussen het natuurlijk
aanspoelsel. Maar tijdens drukke zomermaanden
blijft er zoveel rommel op het strand dat
mensenhanden het niet snel genoeg kunnen
weghalen. Afval sorteren is tijdrovend en duur, dus
laten ze machines het werk doen.

Organisch materiaal zoals zeewier verdwijnt ‘vanzelf’.
Kunstmatig afval daarentegen vergaat niet zomaar.
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DE KUST... KWESTIE VAN EVENWICHT

plastic zak
OP HET StRAND.
plastic HEEFT
MAAR LIEFST
450 JAAR TIJD
NODIG OM AF TE
BREKEN.

STEEK JE KOP NIET
IN HET ZAND VOOR
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Duur van de bio-afbreekbaarheid
van afval aan zee
2-4 weken

toiletpapier

6 weken

kranten & tijdschriften
drankkarton, klokhuis
katoenen handschoenen
kartonnen doos

1-5 maanden

lucifers, foto’s
touw, verpakking

3-14 maanden

wollen handschoenen, peuken,
afbreekbare luiers,vezelplaat

1-3 jaar
13 jaar

beschilderd hout

50 jaar

conservenblik
drankbekers
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aluminium
kwikbatterijen

400-450 jaar

Eeuwig!

Heb je nog vragen?

Depotnummer:

200 jaar

600 jaar

Strandvogels zoals de scholekster vinden veel lekkers
tussen het natuurlijke strandmateriaal.

AFVAL
OP HET
STRAND

wegwerpluiers,
plastic

nylon visdraad
nylon netten

glas

VLIZ
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Tips voor een beter strandbeheer

Dit DOET HET GEMEENTEBESTUUR
• HET GOEDE VOORBEELD
De gemeente zorgt ervoor dat er voldoende en
degelijke vuilnisbakken zijn, die tijdig geleegd
worden, zodat mensen er hun afval in kwijt
kunnen.
De strandreinigingsmachine werkt snel, maar niet zo slim. De
machine ziet geen verschil tussen kunstmatig en natuurlijk
afval. Zo verdwijnt heel wat waardevol natuurmateriaal (en
tonnen zand!) in de container.

ORGANISEER EENS EEN STRANDOPRUIMACTiE. MEER INFO OP
WWW.LENTEPRIKKEL.BE

Handmatig als het kan,
machinaal als het moet

TIPS

Zo lang mensen afval achterlaten, zal ‘iemand’ het
moeten opruimen. Als we elke zomerse dag willen
zonnen en spelen op een proper strand, zijn machines
ongetwijfeld de snelste manier om het afval weg
te halen. In de winter, en op minder toeristische
stranden, kan selectief, handmatig opruimen een
meer duurzame oplossing bieden. Niet te vergeten
dat veel mensen het net leuk en leerrijk vinden om te
gaan strandjutten.
Om het strand en de zee – en ook het toerisme
- in leven te houden is dus een evenwicht tussen
handmatig en machinaal reinigen nodig.

Gooi je eigen afval in de vuilbak, of neem het
mee naar huis.

•

Probeer eens oog te hebben voor alles wat je in
de vloedlijn vindt.

•

Meld afvalproblemen aan je gemeentebestuur.

•

Organiseer eens een strandopruimactie. Meer
info: www.lenteprikkel.be

•

Tip van een kenner: - “Hoe minder plastic, hoe
meer harmonie.” Bekijk het filmpje
http://myplasticfreelife.com en je hebt meteen
inspiratie voor milieu-vriendelijke alternatieven,
zoals papieren zakjes, recycleerbare glazen
flessen, houten speelgoed, en andere
herbruikbare materialen.

Door de reinigingsmachine wat minder vaak van stal
te halen, kan het strand een natuurlijke verdediging
tegen wind en water op te bouwen met typische
planten, diertjes en een natuurlijke duinvorming.
•

Hoe oud is deze
kokkel? Gewoon
het aantal
jaarringen op de
schelp tellen!

Wenteltrapje

Dit ‘portemonneetje’
is het eikapsel van
een rog

Eikapsel
van de
wulk, een
zeeslak
Halfgeknotte
strandschelp

Wist je dat ...
… je langs de vloedlijn heel wat interessant 		
knutselmateriaal kan vinden?
… je er kan zien hoe enthousiast meeuwen, kraaien,
steenlopers, krabben en kleine kriebelbeestjes
het strand opruimen?

Dit kan je zelf doen:

•

De strandreinigingsmachine:
snel, maar niet slim

Het nonnetje heeft
een taaie slotband,
daarom blijven de
twee schelphelften
goed samen.

Hoe kan het beter?

Bezoek de rondreizende tentoonstelling ‘De buik
vol van strandafval´

Japanse oester,
ingevoerd en
lekker
‘Zeeschuim’ is
eigenlijk het
rugschild van
een inktvis

De Amerikaanse
zwaardschede:
nieuw en alom
aanwezig

De heremietkreeft
leeft in een leeg
slakkenhuis. Met
wat geluk leeft ze
nog!

• DUIDELIJKE COMMUNICATIE
Als strandgebruikers duidelijk weten waar ze met
hun afval terechtkunnen, zullen ze er hopelijk
minder nonchalant mee omgaan.
• KIEZEN VOOR DUURZAAM
Tractoren en machines? Prikkers en
mensenhanden? Een gemeente die begaan is
met het milieu heeft de keuze snel gemaakt.
Zeker in de winter is het voldoende het strand
handmatig op te ruimen. De dieren van de zee
doen de rest van het werk.
• SCHOONMAAK NA DE STORM
Na een hevige storm kan de gemeente het
organisch afval naar de laagwaterlijn brengen.
De de natuurlijke schoonmaakploeg van de
stranddiertjes en de zee zal het afval gratis
verwerken!
• RUIMTE VOOR CURIEUZENEUZEN
Door bepaalde stukken strand – bijvoorbeeld
ter hoogte van duin- en natuurgebieden –enkel
handmatig te reinigen, zullen de bezoekers graag
komen rondneuzen in de vloedlijn.
• KANSEN VOOR LAAGGESCHOOLDEN
Het handmatig reinigen van stranden is één van
de jobs die kan opgenomen worden in de sociale
tewerkstellingsprogramma’s.

De schilden van
krabben zijn
dikwijls begroeid
met zeepokken.

De steenloper
heeft zijn Engelse
naam ‘Turnstone’
niet gestolen. Tussen de strandrommel zoekt deze
steltloper graag
naar voedsel.

Het skelet van
de zeeklit,
een gravende
zeeëgel

Aangespoeld
wier hoort bij
een strand als
humus bij een
bos.

… er zeldzame vogels, zoals de strandleeuwerik en de
sneeuwgors, aan de vloedlijn komen ontbijten?
… schepen soms illegaal olie lozen in zee?!
… er een strandwerkgroep bestaat waarmee je samen
de vloedmerken kan doorzoeken? Neem contact via
www.strandwerkgroep.be.

Iets interessants gevonden op het strand, maar geen
idee wat het is?
Surf dan naar de website over 114 strandvondsten:
http://users.pandora.be/hugo.ollieuz/pages
of gebruik de strandzoekkaart:
http://krt.be/strandzoekkaart
of download de gratis wadwaaier app (android)

