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FOCUS THEMA

Het Zomerakkoord:  
veel geblaat? 
FOCUS THEMA

Propere en natuurlijke stranden 
door handmatig ruimen  

Zwerfvuil op het strand: het blijft beroeren, zeker met zomervakantie voor de deur. 
Nergens anders wordt zo pijnlijk duidelijk hoe onze maatschappij steeds meer 
moeite heeft om door de verpakkingswaanzin te zwemmen.  

Zevenduizend stuks drankverpakkingen - voor-
namelijk PET en blik – werden opgeraapt op 
slechts 500 meter strand in Oostende tijdens 
het zomerproject #destrandhelden van Proper 
Strand Lopers.  Een hallucinant cijfer, als je weet 
dat er om de 20 meter afvalbakken stonden en 
het strand dagelijks opnieuw kraaknet ontwaak-
ten na een poetsbeurt door machines.  

In 2018 ruimden vrijwilligers van Proper Strand 
Lopers over gans de Belgische kust met de 
hand 160.000 liter afval. En dit volume blijft ook 
in 2019 stijgen. Dit toont aan dat de strijd nog 
lang niet is gewonnen. Het afval wordt sneller 
van het strand verwijderd dan enkele jaren terug 
en machinaal ruimen kan nu hier en daar ver-
meden worden. Oostende beschikte deze zomer 
een hele tijd zelfs niet over een strandveger we-
gens defect. Niemand die het merkte, mee door 
de samenwerking met #destrandhelden. 

Zonder zichtbaar afval aan de vloedlijn, wordt 
het strand niet machinaal geruimd.  En zo bevor-
dert men de vorming van een natuurlijk strand 
- een van de doelen van de Proper Strand Lo-
pers. Machinaal ruimen helpt trouwens ook en-
kel tegen de visuele vervuiling: kleine deeltjes 

plastiek: microplastics, blijven achter op het 
strand. En die vormen het eigenlijke probleem, 
o.a. onder de vorm van nurdles (grondstoffen 
voor plastiek).

Minder drukke toeristische stranden worden 
vaak handmatig gereinigd. Daar zie je dan ook 
vaker embryonale duinvorming ontstaan: klei-
ne hoopjes zand met wat organisch materiaal, 
waarop de pioniersvegetatie zich nestelt. Zelfs 
zonder masterplan houden deze duintjes het 
zand beter vast: het verwaait niet en kalft minder 
gemakkelijk af door de golven. En hoe langer 
het zand ter plaatse blijft, hoe kleiner de nood 
aan het opspuiten van extra zand: de zandsup-
pleties. Want net als de strandreinigingsmachi-
nes, zijn de zandsuppleties en bijhorende nivel-
leringen de vijand van embryonale duinen. Of 
hoe de natuurlijke kustverdediging onze staats-
kas kan sparen.

Elke overheid heeft een eigen doel met het 
strand. Vlaanderen wil de kustbescherming op 
de eerste plaats. Maar met concessies, geeft 
ze het gebruik van het strand –een deel van de 
kustbescherming- in handen van de gemeen-
ten. De doelen van de gemeente zijn eerder 
toeristisch van aard. En hiervoor blijft het beeld 
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van biljartvlakke stranden met strandcabines 
hardnekkig standhouden. Een bizarre houding, 
want, bijvoorbeeld door het losmaken van het 
zand (machinale strandreiniging), stuift het ge-
makkelijker op en komt het op de sporen van de 
tram terecht. En de Lijn heeft de opruimkosten. 

De Proper Strand Lopers pleiten dan ook voor 
het duin-voor-dijk principe en streven naar het 
behoud en versterking van de kleine embryo-
nale duintjes. De natuurlijke aangroei van het 
strand moet dan ook voorop komen te staan en 
dit, door de machines – in eerste plaats op de 
minder toeristische plaatsen- volledig te weren 
van het strand. 

De Proper Strand Lopers willen een totale ver-
duining van de louter beschermende dijken. Zo 
is er de Spinoladijk in Oostende, maar ook de 
dijk tussen Raversijde en Middelkerke. Voor 
tram en autoverkeer vraagt ze alternatieve rou-
tes langs de luchthaven. De vermeden zandsup-
pleties en ruimkosten van het zand, net als de 
herwonnen kustbeleving, vormen het tegenge-
wicht voor de gemaakte kosten.

Proper Strand Lopers werkt samen met heel wat 
gemeenten. Deze beweging van kustbewoners, 
strandgebruikers en toeristen, weet steeds meer 
gemeenten te overtuigen om de strandstofzui-
gers op stal te laten. 

Enkele gemeenten willen duidelijk het voortouw 
nemen, gesteund door de Sustainable Develop-
ment Goals, die door de meeste gemeenten in 
de beleidsplannen werden opgenomen. ‘Duur-
zaam Koksijde’ is een merknaam geworden en 
heeft in de laatste jaren tal van goede sensibi-
liserende activiteiten ontwikkeld rond afvalver-
mindering en opruimen van het strand. Oosten-
de heeft de ambitie om de eerste plasticvrije 
gemeente in Vlaanderen te worden. Het heeft 
alvast een strandverordening uitgewerkt voor 
evenementen en beachbars die verder gaat dan 
alle andere kustgemeenten. Net als Bredene 
willen ze ook een rookvrij strand om zo de peu-
ken efficiënt aan te pakken. 

 

De Haan pionierde met herbruikbare bekers op 
het strand en tijdens evenementen. De Panne 
introduceerde afvaleilanden en zeer ruime on-
dergrondse afvalvoorzieningen. Uitgezonderd 
in Knokke-Heist, heb je in alle kustgemeenten 
ook ‘vulbakken’ staan om aangespoeld afval in 
te verzamelen. Die bakken zijn in twee jaar tijd 
een enorm succes geworden. En dit is maar een 
greep van waar de kustgemeenten op vandaag 
mee bezig zijn.

Begin 2019 beslisten alle kustgemeenten, 
binnen het kustburgemeesteroverleg, om een 
partnerschap met Proper Strand Lopers op 
poten zetten. Elke gemeente geeft daar zijn 
eigen invulling aan. De ene gemeente zet in op 
sensibiliseringsacties, terwijl de andere gaat 
voor het gezamenlijk uitwerken van een strand-
verordening. De Proper Strand Lopers geven 
ook advies over het organiseren van duurzame 
evenementen op het strand en werken mee aan 
gerichte opruimacties in probleemzones. En 
deze zomer trekken #destrandhelden er terug 
op uit om de stranden proper te houden. Met de 
steun van de gemeenten en de Provincie. 

Tenslotte is minder afval op strand, ook minder 
afval in zee. En om dit te monitoren, werken de 
Proper Strandlopers binnen een Citizen Scien-
ceproject ism VLIZ, in de hoop dat deze cijfers 
gauw tot een bronaanpak van het plastiekpro-
bleem zal leiden.

Tekst : Kevin Pierloot, bestuurder Proper Strand 
Lopers

Volg ons via sociale media:  www.facebook.com/
groups/properstrandlopers 

Meer info: 
www.properstrandlopers.be 
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