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 Van Zwervend langs Zee naar GREEN DEAL Schone Stranden 

 

De Nederlandse kust en haar deltagebied is één 

van de fraaiste en biologisch één van rijkste 

gebieden in Europa dat direct gelegen is tussen 

de zee en het achterland. Het duingebied en de 

stranden die zich in de loop van vele eeuwen 

hebben gevormd zijn daarin uniek. Het is dan 

ook niet vreemd dat deze omgeving al vele 

honderden jaren een grote aantrekkingskracht 

heeft. Was dat vroeger vooral om te kuren en uit 

te rusten, nu trekken vele bezoekers en gasten 

voor allerlei activiteiten naar de kust. De natuur 

en de schoonheid van de stranden speelt daarbij 

uiteraard een belangrijke rol. Gasten maken 

uitbundig gebruik van de vele mogelijkheden die 

zich voordoen. Met de toenemende druk en de 

verandering van levensstijl hebben ook de 

stranden een grote verandering ondergaan. 

Beheerders hebben de stranden ingedeeld in 

verschillende mogelijkheden voor de bezoekers 

en gasten en bieden daarmee een breed scala 

aan recreatiemogelijkheden. De accommodaties 

aan de kust en op stranden hebben tevens een 

ontwikkeling ondergaan waardoor het aanbod 

voor de consumenten aan onze kust is vergroot. 

De kust is economisch gezien een belangrijke 

inkomstenbron voor gemeenten en het 

bedrijfsleven geworden. Met de toename van het 

aantal gasten aan de kust en een veranderde 

levensstijl heeft ook het zwerfafvalprobleem aan 

de Nederlandse kust zijn intrede gedaan. Was 

het enige tientallen jaren geleden alleen het 

aanspoelsel dat op de stranden werd 

aangetroffen, heden ten dage dragen de 

badgasten zelf ook in belangrijke mate bij aan 

de vervuiling van de Nederlandse stranden.  

 

Gemeenten en beheerders zijn zich in de loop 

van tientallen jaren dan ook steeds meer gaan 

inspannen voor goede en schoon onderhouden 

stranden. Jaarlijks worden hiervoor tientallen 

miljoenen uitgegeven.  

Niet alleen gemeenten en beheerders maar ook 

maatschappelijke organisaties, NGO’s en 

particulieren bemoeien zich in toenemende mate  

actief met het schoonmaken en schoon houden 

van de stranden.  

Naar schatting zijn langs onze kust enkele 

tientallen organisaties actief die op één of 

andere wijze zich inzetten om stranden schoon 

te maken.  



 

 

 

 

Afval op stranden wordt door de bezoeker als 

hinderlijk ervaren en kan aanleiding zijn om 

andere delen van de kust te bezoeken. Het afval 

dat op de stranden aanwezig is kan in twee 

categorieën worden onderverdeeld: Afval uit zee 

en afval achter gelaten door bezoekers. Om het 

gedrag van bezoekers dat afval op de stranden 

achterlaat te veranderen zijn Rijkswaterstaat, 

Stichting de Noordzee en KIMO Nederland en 

België in 2008 gestart met het project Zwervend 

langs Zee. De insteek van dit project was een 

gedragsverandering bij badgasten en 

strandexploitanten te bewerkstelligen. Het 

nagestreefde eindresultaat van het project was 

een duurzame strandrecreatie en een zichtbaar 

schoner strand. De acties die op de stranden zijn 

uitgevoerd kunnen worden opgesplitst in twee 

categorieën namelijk één soort actie die 

rechtstreeks gericht was op de strandbezoeker 

en strandpaviljoens en de andere actie die 

betrekking heeft op basisonderwijs en hoger 

onderwijs. Het project heeft geleid tot meer 

inzicht in afval dat strandbezoekers op stranden 

achterlaten. Er kon daardoor een aanzet worden 

gegeven tot een beter milieugedrag van 

strandbezoekers. In het projectvoorstel was 

opgenomen dat een aantoonbare terugloop van 

de hoeveelheid zwerfafval aan de Noordzeekust 

veroorzaakt door strandrecreatie zichtbaar zou 

zijn. De deelnemers aan het project zijn zich 

bewust geworden dat er meer tijd nodig is om 

dit doel te realiseren. Het ministerie wil hiertoe  

 

 

een volgende stap ondernemen. Uitgangspunt is 

daarbij om de welvaart aan onze kust ook voor 

toekomstige generaties te behouden, de 

kusteconomie in de komende jaren te versterken 

en tevens de milieubelasting te verminderen. 

Schone stranden zijn hierbij essentieel. De 

Nederlandse overheid is zich hiervan bewust en 

wil een bijdrage leveren aan de versterking van 

de groene economie aan onze kust. Zij heeft 

hiertoe de Green Deals geïntroduceerd. Met de 

Green Deals heeft het kabinet een economische 

groei en vergroening van de samenleving voor 

ogen.  

 

Door middel van een Green Deal hebben 

bedrijven, gemeenten, burgers en organisatie de 

mogelijkheid om laagdrempelig te werken aan 

een groene groei. In de Green Deal, Schone 

Stranden wil de overheid komen tot een 

gezamenlijk plan van aanpak waarbij zij zich 

voor ondersteuning en het wegnemen van 

problemen die zich voor kunnen doen wil 

inzetten. In deze Green Deal willen wij samen 

met u komen tot een plan van aanpak waarbij 

iedere organisatie en overheid wordt uitgenodigd 

om mee te werken. Het gaat daarbij om de 

opzet, uitvoering of realisatie van bestaande 

plannen en de te verwachtte ontwikkeling ten 

aanzien van schoonmaak acties. Het 

eindresultaat zal in een document worden 

vastgelegd dat officieel door deelnemers en de 

minister wordt ondertekend.  

 

KIMO Nederland en België is nauw betrokken bij 

het realiseren van de Green Deal, Schone 

Stranden. Zij zal samen met een 

vertegenwoordiger van het ministerie bezoeken 

brengen bij gemeenten, organisaties en 

particuliere initiatiefnemers. Het einddocument 

zal eveneens door KIMO vorm worden gegeven. 

Het ligt in de verwachting dat na de zomer de 

officiële ondertekening zal plaatsvinden. KIMO 

werkt in deze zetting nauw samen met andere 

organisaties die actief zijn aan onze kust.  


