Acht miljard kilo plastic belandt jaarlijks in onze oceanen
en zeeën, wat doen we daaraan?
Het antwoord van de Proper Strand Lopers is even
eenvoudig als geniaal. Ruim zwerfvuil op als je het
tegenkomt en wees er trots op: creëer buzz op sociale media,
deel foto’s, en organiseer ook opruimacties in groep op het
strand. Dit aanstekelijk, enthousiast project is ondertussen
uitgegroeid tot een groep van 2.200 mensen. En terecht!
Actieve mensen met een groen hart hoeven die aanslag op
ons marien leefmilieu niet zomaar te accepteren, toch?
Wat je op het strand tegenkomt is soms hallucinant: afval
van visnetten, plastic zakjes, rietjes, sigarettenpeuken,
pampers, autobanden…je kan het zo gek niet bedenken. De
Proper Strand Lopers geven de voorzet, het is aan het beleid
om het hen zo makkelijk mogelijk te maken. Met grote
“vulbakken” op het strand, veel airplay voor hun acties,
maar zónder dit mooie project te kapen. Politici horen
respect te hebben voor bottom up burgerbewegingen,
zonder ze te willen inkapselen.
Zeker in de Stad aan Zee moeten we de uitdaging
aanpakken aan de bron. Laten we dus voluit gaan voor
plastic-vrije evenementen, een verbod op plastic zakjes in
winkels, en een voortrekkersrol in het onderzoek naar
microplastics.
Samengevat, beste Proper Strand Lopers, is het met zwier
en eerbied dat ik voor jullie een díepe buiging maak!
Tot op een van de volgende opruimacties.

Wouter De Vriendt

Parlementslid
Fractieleider Gemeenteraad
Oostende
(Groen)

Voor de opvolger van de natuurdocumentaire The Blue
Planet, haalde David Attenborough in een interview oude
herinneringen op aan plastics. Zijn natuurkundeleraar
vertelde aan Attenborough, toen nog een schooljongen, met
trots dat we nu het plasticstijdperk betreden: “it doesn’t
decay, it’s wonderful.”
Die fantastische eigenschap is ook meteen het probleem. De
vervuiling van plastics is inmiddels zo groot geworden dat
geologen al spreken over het ontstaan van een nieuw soort
steen die plastics bevat: de plastiglomerate. De verwachting
is dat de productie en ook de vervuiling van plastics nog
sterk zal toenemen.
Veel moet veranderen. Allereerst wijzelf. Van een afstandje
zie ik Proper Strandlopers razendsnel groeien.
De
Facebookpagina ervan leeft en de vele nieuwe gezichten die
online opduiken met een lading afval, tonen aan dat het
bewustzijn van het probleem groter word
De pagina is ook een echt discussieplatform geworden.
Het tweede dat moet veranderen is het automatisme en het
gemak waarmee afval in het milieu terecht komt. Wie auto
rijdt, ontsnapt er niet aan dat de banden slijten en
rubberdeeltjes loslaten. En als je geen microplastics in je
douchegel wilt hebben dan moet je eerst een studie doen
naar tientallen polymeren die tussen de ingrediënten kunnen
staan. Product voor product zullen we de beste oplossingen
moeten vinden om de vervuiling tegen te gaan. Plastic
vervuiling mag geen onderdeel zijn van het ontwerp van een
product. We zullen elkaar moeten blijven aanspreken.
Zowel om een handje toe te steken als om de politici
wakker te schudden.
Ik hoop dan ook dat de Proper Strand Lopers zich het
komende jaar met dezelfde bevlogenheid blijven inzetten.

Rob Buurman
Directeur
Recycling Netwerk Benelux

Op de stranden wordt nog steeds veel afval (voornamelijk
plastic) aangetroffen.
Vaak is dit afkomstig van
strandbezoekers, maar er spoelt ook heel wat afval aan
vanuit zee. Intussen blijkt uit diverse wetenschappelijke
studies dat plastic verontreiniging in de zee een ernstige
bedreiging vormt voor ons ecologisch systeem, dit vooral
omdat plastic decennia nodig heeft om te degraderen.
Bredene organiseerde in het verleden reeds heel wat
sensibiliseringscampagnes rond zwerfvuil en afval op het
strand in het bijzonder.
Bredene wil een voortrekker zijn in het verminderen van
afval op het strand, in de duinen en in de zee. Dagelijks
zetten heel wat personeelsleden zich hiervoor in. Maar we
ondersteunen ook graag de initiatieven van vrijwilligers.
Deze mensen, die systematisch via opkuisacties zorgen voor
ons strand en de duinen, verdienen een terechte pluim.
De strijd tegen zwerfvuil moeten een prioriteit zijn en
blijven.
Bedankt aan de Proper Strand Lopers voor de vele
inspanningen. Jullie werk is ontzettend belangrijk, doe zo
voort!

Steve Vandenberghe
Burgemeester Bredene
Vlaams Volksvertegenwoordiger
(sp.a)
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INLEIDING
Het is ondertussen duidelijk dat de mensheid een niet te miskennen aandeel heeft in het verstoren van
het natuurlijk evenwicht van onze planeet. De klimaatverandering, diersoorten die op uitsterven staan,
boskapping, vervuiling van onze oceanen, ga maar door… Het aandeel van de Belgische bevolking is
niet gering: we staan op plaats nummer vijf op de wereldranglijst van grootste gemiddelde ecologische
voetafdruk. We torsen dus met z’n allen een torenhoge individuele schuld. Nochtans kunnen we deze
dubieuze positie verbeteren met kleine ingrepen die amper voelbaar zijn. Hoeveel burgers zijn zich
van dit alles bewust?
De berichtgeving is er nochtans, om de haverklap worden we bestookt met onderzoekresultaten die
erop duiden dat we ons gedrag dringend moeten bijsturen. De vele negatieve berichtgeving en
doemscenario’s hieromtrent zorgen er voor dat we er wat moedeloos van worden. Dit is begrijpelijk.
Hoe zou een mens alleen immers het verschil kunnen maken? Is dit wel onze taak als individu? En
heeft iemand daar eigenlijk wel tijd voor?
De druk op ieders schouders is immers enorm. Werken in en aan een samenleving, ervoor zorgen dat
we gezond blijven, kinderen opvoeden, sociaal zijn en relevant blijven in een wereld gestuurd door
sociale media, en best nog even de planeet herstellen voor wie na ons komt. Zou er geen manier
bestaan om al deze zaken wat te kunnen combineren?
Iets meer dan een jaar geleden heb ik voor de eerste keer op het strand afval geruimd tijdens een
hardloopsessie. Dit kostte mij weinig meer energie dan gewoonlijk en het ging verrassend vlot. De
mix van mijn sportactiviteit met het redden van een stukje natuur voelde zinvol aan en na een aantal
sessies begon ik me te realiseren dat als velen dit overal zou doen het strand vlugger proper zou zijn.
Dit zou op zijn beurt ook minder zwerfvuil aantrekken. Omdat ik wou dat deze boodschap zou
gehoord worden richtte ik Proper Strand Lopers op: een facebookgroep waar gelijkgestemden met
elkaar kunnen communiceren en af spreken.
De groep werd door de media opgepikt en veel helpende handen sprongen op de wagen. Al snel bleek
dat het proper-strand-lopen zich niet enkel hoefde te beperken tot sporters maar dat iedereen die het
strand bezoekt een bijdrage kan doen. Tevens hoefde het ruimen zich niet te beperken tot het strand.
Meer en meer berichten werden geplaatst in de groep van ruimacties in bossen, parken en langs wegen.
En terecht: onderzoek toont aan dat ongeveer 80% van wat aanspoelt aan de kust via rivieren en
kanalen de zee in is gestroomd.
Elke bijdrage telt en maakt een verschil!
Misschien nog belangrijker dan de opruimactie zelf is de sensibilisering die ermee gepaard gaat.
Mensen die anderen bezig zien hebben de neiging om hun gedrag te kopiëren. Nudging is een
positieve motivatietechniek en sociale media zoals Facebook of Instagram zijn ideaal om dit toe te
passen. Het plaatsen van een (eco)selfie met het geruimde afval heeft dus een grotere impact dan we
zouden denken.
We proberen zo veel mogelijk mensen aan boord te krijgen. Individuele acties waren dit jaar goed
voor 70% van de geruimde hoeveelheden, maar we organiseren steeds meer gezamenlijke
opruimsessies. Vrijwilligers laten zich opgaan in het enthousiasme van de groep, leren mensen
kennen, bewegen in een gezonde buitenlucht en werken positief mee aan een propere en veilige
omgeving.
Ondertussen is de afvalproblematiek aan de kust licht maar merkbaar aan het verbeteren. Stap voor
stap beginnen mensen te beseffen dat we allen de verantwoordelijkheid dragen voor de netheid van
onze omgeving, niet enkel de overheid. Afval dat aan de vloedlijn ligt vormt een constante bedreiging
voor mens, plant en dier en moet zo snel mogelijk verwijderd worden. De omstandigheden die er
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heersen zijn perfect om materie in een vlugger tempo af te breken in kleinere stukken. Uiteindelijk
eindigt dit in microplastics die nooit verdwijnen en desastreuze gevolgen hebben voor het ecosysteem.
Vroeger of later breekt zich dit ook mensen zuur op.
We mikken op vele handen die een kleine moeite doen.
Inmiddels is de groep uitgegroeid tot een open discussieplatform waar mensen allerhande ideeën,
interessante en relevante berichten en links kunnen plaatsen. Op die manier worden leden bewust
gemaakt van de oorzaken en de gevolgen van het afval dat we overal aantreffen. We trachten de
afkomst van het afval te bepalen en de oorzaak ervan te bestrijden. Een ontmoedigingsbeleid t.o.v.
ballonoplatingen, verbod op plastic zakken, strengere regelgeving strandbars en statiegeld op
drankverpakkingen zijn slechts enkele zaken waarvoor Proper Strand Lopers momenteel samenwerkt
met gelijkaardige initiatieven, lokale overheden en natuurverenigingen.
We moéten samenwerken want meer dan iedereen is belanghebbende in deze strijd, ook onze
nakomelingen.
“We Do Not Inherit the Earth from Our Ancestors; We Borrow It from Our Children.” | Wendell
Berry
Een mentaliteitsverandering bij de bevolking is hoogst noodzakelijk. Graag doen wij een oproep aan
mensen die met ons klein lokaal initiatief de strijd willen aanbinden tegen deze problematiek.
Raadpleeg hieronder het verslag van de reis die pas vorig jaar is begonnen en volg de insteek: als we
de wereld willen proper krijgen beginnen we best te vegen voor eigen deur.
Act while there is still hope!

Tim Corbisier
Oprichter Proper Strand Lopers
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WIE ZIJN WE?
Proper Strand Lopers is een burgerinitiatief dat mensen
tracht bewust te maken van de afvalproblematiek in de
wereld, maar in de eerste instantie in onze eigen
omgeving.
Ons streefdoel is om een mentaliteitswijziging teweeg
te brengen door mensen de problematiek zelf te laten
ervaren.
Onze facebookgroep is hierbij het
voornaamste instrument om met elkaar te
communiceren.
WAT DOEN WE?
Ieder lid kan berichten van opruimacties plaatsen in
onze facebookgroep en op deze manier worden andere
vrijwilligers aangespoord om hetzelfde te doen.
Het ruimen van zwerfvuil en de manier waarop we het
in beeld brengen heeft een positief effect op het
publieke gedrag.
Via grote opruimacties trachten we de groep te
versterken en elkaar beter te leren kennen. Het is
sociaal, zinvol, gezond en iedereen keert met een goed
gevoel terug naar huis.
Daarnaast werken we ook actief mee aan projecten die
de oorzaken van afval trachten te beheersen of
voorkomen. We proberen eigen ideeën vorm te geven
en richten voorstellen aan lokale besturen, dit telkens
met behoud van onze eigenheid en politieke neutraliteit.

WAAROM DOE WE DIT?
Aan zee is aangespoelde of achtergelaten afval schadelijker dan elders. Kunststoffen breken sneller af in kleinere
stukken wat zware gevolgen heeft voor de kwetsbare ecosystemen. Scherpe en gevaarlijke voorwerpen zijn voor ons
een absolute prioriteit en moeten zo snel mogelijk verwijderd worden, veel strandgangers lopen immers blootvoets.
Onze mening is dat we allen de verantwoordelijkheid dragen voor de netheid en veiligheid van onze omgeving.
Eenieder die dus gebruik maakt van deze omgeving kan een bijdrage doen door enkele stukken in de vuilbak te
deponeren.
Een kleine moeite maakt een wereld van verschil!
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MISSIE
Volgens recente onderzoeken staat de gemiddelde ecologische voetafdruk van een Belg op plaats 5 op de
wereldranglijst. Om deze dubieuze plaats in gunstige richting te wijzigen in deze rangschikking zijn er veel
eenvoudige oplossingen waarmee eenieder van ons kan rekening houden. Wij spitsen ons in het bijzonder toe op het
ruimen van afval omdat we van mening zijn dat indien men grote veranderingen wil, men eerst dient te ruimen voor
eigen deur. De meeste objecten uit de brede waaier die we op strand aantreffen zijn zaken die we bij iedereen
aantreffen in de dagelijkse huishouding. Slechts na het zelf onder ogen zien van de gevolgen van onze
consumptiemaatschappij bij de eigen bevolking zijn de geesten rijp voor verandering.
Onze missie is een mentaliteitsverandering teweeg te brengen bij een grote groep mensen. We trachten dit deel van de
bevolking stap per stap wat meer op te schuiven naar de milieubewuste mens. Hiervoor dienen standpunten te worden
ingenomen waarbij oplossingen worden aangereikt die liggen binnen een realistisch kader. Indien buiten dit kader
wordt gewerkt bestaat de kans dat velen zich niet worden aangesproken door onze boodschap. En dus, hoe meer men
naar de uiteinden van de grafiek neigt, hoe minder mensen je bereikt. Minder milieubewuste mensen zullen namelijk
afhaken bij te verregaande standpunten en milieubewuste mensen hebben reeds het punt bereikt dat we willen
bereiken.

De groep is een discussieplatform waar geregeld bepaalde thema’s aan bod komen over de oorzaken en ecologische
gevolgen van bepaalde aspecten in onze samenleving. In topics worden voorstellen of oplossingen aangereikt door
leden om zowel de oorzaken als gevolgen aan te pakken. Dit zijn open discussies waar mensen vrijuit hun mening
mogen geven, maar waar er te offensief wordt gerepliceerd, grove taal wordt gebruikt of buiten de kwestie wordt
gediscussieerd zal er worden gemodereerd.
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AFVAL OPGERUIMD DOOR PROPER STRAND LOPERS
GEPLAATSTE BERICHTEN
Elke maand worden alle opruimacties door middel van foto van resultaat verzameld in een album. Deze albums zijn
altijd te bekijks via ‘Albums’ in de facebookgroep.
In onderstaande tabellen is een duidelijke stijging te merken sinds de oprichting van de groep. Het geruimde volume
staat uiteraard in correlatie met het stijgende aantal leden, het seizoen en de mate waarin het afval zich periodiek heeft
opgestapeld. Gegevens van september 2017 – op de tabel niet zichtbaar – wijzen op een geschatte hoeveelheid
geruimd afval van bijna 6.000 liter.

De piek in januari kan verklaard worden door iets beter klimatologische omstandigheden. Ook waren er op dat
moment een aantal nieuwe leden aangesloten die een grotere opruimactiviteit vertoonden.
TOTAAL VAN INDIVIDUELE ACTIES in het eerste jaar: 32.660 liter geruimd in een 700-tal acties.
Onderstaande grafiek toont het aantal foto’s die werden in rekening gebracht die het geschatte volume bepalen.
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In beide grafieken is een daling waar te nemen in de herfst- en wintermaanden, wat erop wijst dat afval ruimen een
sterk seizoensgebonden activiteit is.
In onderstaande tabel worden de gezamenlijke opruimacties afgebeeld die in bovenstaande grafieken niet werden
meegeteld zodat deze hoeveelheden de maandcijfers niet zouden beïnvloeden.
Datum

Hoeveelheid
19/02/2017
22/04/2017
17/06/2017
25/06/2017
13/08/2017
Federal Truck

Deelnemers
4500
600
1200
1200
950
600

TOTAAL VAN GEZAMENLIJKE ACTIES van september 2016 tot en met augustus 2016

9.050 liter
TOTALE HOEVEELHEID AFVAL GERUIMD door Proper Strand Lopers
van september 2016 tot en met augustus 2016

41.710 liter

1

Dit zijn schattingen, geen exacte hoeveelheden

120
16
25
60
37
15
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MEETEENHEDEN
De beste methode voor ons is het bepalen van het volume op zicht via geplaatste foto’s. Het blijkt voor onze
groepering namelijk onmogelijk om van alle individuele acties het gewicht van de geruimde materialen te bepalen.
Het type zakken dat wordt gebruikt om te ruimen geeft een indicatie tot hoeveel liter er werd geruimd. Het staat
uiteraard buiten discussie dat deze schatting een grotere graad van onnauwkeurigheid heeft.
Veel organisaties gebruiken gewicht om de hoeveelheid afval te bepalen. Ons inziens is dat dit een maatstaf is die
minder relevant is wat betreft schadelijkheid.
De materialen die het meest wegen zijn meestal het minder
degradeerbaar door de dichtheid van het materiaal, denk aan staal of glas. Daarbij komt dat gewicht te zeer kan
variëren naarmate het vochtig is en/of er holle objecten gevuld zijn met vloeistof of zand.
Beschouwen we het geruimde afval in gewicht tussen grofvuil en huisvuil dan moeten we het volume
vermenigvuldigen met een factor tussen 0,2 en 0,5 (*). In de loop van het volgende jaar zullen we dit zelf
onderzoeken tijdens verschillende opruimacties.
*bijlage
4:
omrekeningstabel
van
m³
naar
ton
van
‘Departement
Omgeving’
van
https://www.lne.be/sites/default/files/atoms/files/Overzichtstabel%20soortelijk%20gewicht%20afvalstromen.pdf

de

Vlaamse

overheid.
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LEDEN EN ACTIVITEIT
LEDEN
Zoals de totalen in de onderstaande tabellen laten zien zijn er iets meer mannelijk leden en weinig deviaties met de
genderverhoudingen in onze bevolking.

De onderstaande grafiek toont de stijging van het ledenaantal van de laatste 3 maanden. Er is een duidelijk constante
stijging waar te nemen met een lichte stagnatie naar het einde toe. Deze stagnatie kan een normalisering zijn na een
opmerkelijke stijging van leden tijdens de zomer, te zien op de grafiek op jaarbasis.
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De lijst hieronder toont aan dat veruit de meeste leden uit Oostende komen wat deels kan verklaard worden doordat dit
de stad is met het hoogste bewonersaantal. Daarbij komt dat dit de thuislocatie is van de oprichter van de groep en de
plaats waar dit het eerste werd gepromoot.

10
ACTIVITEIT
De dagen waarop deze leden het meest actief zijn kennen een hoogtepunt op woensdag en zondag en een dieptepunt
op vrijdag. De grafiek rechtsonder betreft een gemiddelde van alle donderdagen over de laatste 3 maanden. Uit een
vergelijk met andere weekdagen (niet zichtbaar op grafieken) kan de conclusie worden getrokken dat er grote
dagelijkse variaties zijn in de activiteit van de leden. Een constante is dat er gemiddeld dagelijks tussen 19u en 21u de
meeste activiteit waar te nemen is alsook rond de middag tussen 11u30 en 13u30. Op dinsdag en vrijdag is er ook
buiten deze drukke uren wat meer activiteit waar te nemen. In het weekend is op zaterdag gemiddeld minder activiteit
dan op een weekdag en de absolute piek in activiteit in de week is op zondag.

Onderstaande grafiek is een afbeelding van de het aantal actieve leden in de groep. Dit zijn leden die groepsinhoud
hebben bekeken of geplaatst, een opmerking bij groepsinhoud hebben geplaatst of een reactie op groepsinhoud hebben
gegeven. Wat opvalt is dat de aantallen zeer variabel zijn en hangen waarschijnlijk af van de ruimactiviteiten en dus
de weersomstandigheden. De meeste pieken zijn van zondagen tot en met woensdagen, dalen van donderdagen tot en
met zaterdagen. Ook is er over de totaliteit een duidelijke vermindering van activiteit waar te nemen in de maand
augustus, wat kan wijzen op een afwezigheid van de leden tijdens de vakantie en onder andere weersomstandigheden
namelijk 11% minder uren zonneschijn in augustus vergeleken met juli (bron KMI).
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Onderstaande grafiek toont de berichtenaantallen, opmerkingen en reacties over een driemaandelijkse periode.
Gemiddeld komen er iets meer dan 5 opmerkingen en 25 reacties op elk geplaatst bericht. Dit kan duiden op een
relatief hoge activiteit en relevantiegraad per bericht op de tijdlijn van de groep.

12
OPRUIMFREQUENTIE AAN STRAND
De locaties waar er frequent wordt geruimd aan strand variëren sterk en zijn afhankelijk van de woonplaats of
werkomgeving van de leden. Gezien veruit de meeste leden uit Oostende en Bredene komen zou er ook op deze
locaties frequenter worden geruimd al zijn hier uitzonderingen op, zoals Blankenberge-Wenduine. Er zijn leden die
woonachtig zijn in het binnenland en bij gelegenheid of op regelmatige basis (Deinze, Jabbeke) een opruimactie
plaatsen. Ook zijn er een aantal buitenlandse leden (Spanje, VK, Canada) of vakantiegangers die ginds een bijdrage
doen aan de netheid van de omgeving. Op onderstaande grafiek kan men afleiden dat er momenteel nog plaatsen zijn
aan de Belgische kust waar er zeer weinig tot bijna nooit wordt geruimd. Het promoten van deze groep door de
gemeentelijke diensten op deze plaatsen zou een oplossing kunnen bieden.

Frequentie ruimen van Juli-Augustus-September 2017

WEBSITE
Via de facebookgroep is het door de dagelijkse stroom van geplaatste berichten soms moeilijk om bepaalde
zaken terug te vinden. Onze website biedt de mogelijkheid om snel algemene informatie, alsook de meest interessante
topics en komende evenementen te raadplegen.
Via de blog met fotoreportages zijn onze activiteiten mooi te volgen. Lopende projecten en samenwerkingen kunnen
bekeken worden en er is een persmap aanwezig.
De berichten die op onze facebookgroep staan zijn geïntegreerd op de website en de bezoekers hoeven dus niets te
missen.
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SPONSORS
Elk stuk afval dat onze vrijwilligers verwijderen is rechtstreeks toe te schrijven aan de steun van onze sponsors. Dit
zijn partners die ons geholpen hebben met organisatie, materialen, kledij en consumpties.

SAMENWERKINGEN ANDERE ORGANISATIES EN PARTNERS

VLIZ, Koninklijk Belgische Instituut voor Natuurwetenschappen, Operationele Directie natuurlijk Milieu:
Informatie en advies.

Recycling Network: Informatie.

OVAM: Informatie en levering opruimmaterialen.

Groen Oostende: informatie.

Stad Oostende: Overleg aanpak zwerfvuil, constructie en plaatsen ‘Vulbak’ en samenwerking met Dienst Openbaar
Domein voor o.a. opruimmaterialen en ophaaldiensten.

Gemeente Bredene: Overleg aanpak zwerfvuil, terbeschikking stellen van opruimmaterialen toerisme, bedrukking en
levering t-shirts, samenwerking met Dienst Openbaar Domein voor o.a. opruimmaterialen en ophaaldiensten.

Gemeente Blankenberge: Overleg aanpak zwerfvuil.

Gemeente De Haan: Overleg aanpak zwerfvuil, samenwerking met Dienst Openbaar Domein voor o.a.
opruimmaterialen en ophaaldiensten.

Gemeente De Panne: Samenwerking met schepen van Milieu en Dienst Openbaar Domein voor o.a. ophaaldiensten.

14
VERMELDINGEN MEDIA
Proper Strand Lopers werden in iets meer dan een jaar tijd 18 keer vermeld geweest in regionale kranten en een aantal
keer op radio- en televisiezenders.
KRANTEN
08/09/2016 – Krant van West-Vlaanderen - “Ga je naar het strand, raap iets op”
15/09/2016 – Het Laatste Nieuws – “Samen maken we het verschil”
06/02/2017 – Het Nieuwsblad – “Gepassioneerde vrijwilligers ruimen het strand op in Bredene”
20/02/2017 – Het Laatste Nieuws – “Vrijwilligers ruimen samen strand op”
21/02/2017 – Focus/WTV – Strandopruimactie
24/02/2017 – Krant van West-Vlaanderen – “Kleine moeite om afval op te rapen”
11/05/2017 – Het Laatste Nieuws – “Vulbakken om strandafval te verzamelen”
17/05/2017 – Nieuwsblad – “Oosteroever neemt eerste Vulbak in gebruik”
02/06/2017 – Krant van West-Vlaanderen – “Oostende was niet voorbereid op afval”
22/06/2017 – Het Laatste Nieuws – “Nu ook sweaters voor Proper Strand Lopers”
24/06/2017 – Krant van West-Vlaanderen – “Strandruimer redt 2 meisjes uit Oostendse zee”
12/07/2017 – Het Laatste Nieuws – “Twee strandfestivals, één verschil: ‘the day after’
03/08/2017 – Rondom – “Proper Strand Lopers ruimen strand op”
17/08/2017 – Het Laatste Nieuws - “Jeugdbond en Proper Strand Lopers ruimen strand op”
08/09/2017 – Het Laatste Nieuws – “Vrijwilligers ruimen het strand op”
28/09/2017 – Het Laatste Nieuws – “Proper Strand Lopers, TUI en Surfclub ruimen strand op”
29/09/2017 – Krant van West-Vlaanderen – “Zwerfvuil”
20/10/2017 – Krant van West-Vlaanderen- “Mensen nog meer bewust maken van afval op strand”
RADIO
16/09/2016 – Radio 2 West-Vlaanderen: Proper Strand Lopers
19/02/2017 – Radio 2 West-Vlaanderen: Interview voor strandopruimactie
27/09/2017 – Radio 1: Radio Hautekiet – Zinvol leven
TELEVISIE
17/06/2017 - Focus WTV – “Vrijwilligers zetten zich in voor schone stranden”
http://www.focus-wtv.be/nieuws/vrijwilligers-zetten-zich-voor-schone-stranden
01/08/2017
–
AVS
–
“Schoonmaakactie
http://www.avs.be/avsnews/schoonmaakactie-op-strand-cadzand

op

strand

Cadzand”
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JAAROVERZICHT
OPRICHTING FACEBOOKGROEP
Op 31 augustus 2016 werd de facebookgroep opgericht en werden een 300-tal leden van de oprichter toegevoegd. Al
snel volgden de eerste opruimacties die werden opgepikt door lokale media. In september volgenden er interviews in
de Krant van West-Vlaanderen, Het Laatste Nieuws en Radio 2 West-Vlaanderen.

DEPORTISTAS DE PLANETA LIMPIA EN CLEAN RUNNING
Twee beheerders van Proper Strand Lopers woonachtig te Spanje en Canada hebben in september 2016 de Spaanse en
Engelse versie van de Facebookgroep opgericht. De Spaanse versie kent sporadisch activiteit en zit momenteel rond
de 550 leden. De Engelse versie was in het begin actief maar is ondertussen geheel uitgedoofd.
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EERSTE GEZAMENLIJKE OPRUIMACTIE OKTOBER
Een allereerste gezamenlijke opruimactie tussen
Oosteroever en Fort Napoleon in Oostende volgde op
29 oktober met een tiental deelnemers. De geruimde
volumes werden toen nog verrekend in de
maandcijfers van oktober.

TWEEDE GEZAMENLIJKE OPRUIMACTIE NOVEMBER
De 2de gezamenlijke opruimactie volgde op 19
november tussen Oosteroever en Fort Napoleon in
Oostende. Ondanks de koude waren er een zestal
deelnemers. De geruimde volumes werden verrekend
in de maandcijfers van oktober. Bij de volgende
opruimacties worden de volumes niet in de
maandcijfers gerekend om de resultaten van de
individuele ruimacties niet te beïnvloeden.

REINIGING
STRAND
BEDRIJFSAFVAL

ZEEBRUGGE

NA

AANKLACHT

Op 21 december werd het strand van Zeebrugge machinaal gereinigd na
herhaalde klachten van bedrijfsafval van een kernlid van PSL. Reeds in
september gebeurden er werken op het strand in kader van het Stevin
Project (Elia) en er werd heel wat bedrijfsafval achtergelaten die dreigde
te verdwijnen onder het zand. Na ruim 2 maanden heen en weer mailen
hebben de verantwoordelijken uiteindelijk een gebied van anderhalve km
lang en 20 meter breed machinaal gereinigd.

KUSTFORUM 2017
Oprichter van Proper Strand Lopers werd uitgenodigd
om Proper Strand Lopers voor te stellen op Kustforum
2017 in de Marinebasis in Zeebrugge op 15 februari.
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OPRICHTING INSTAGRAM ACCOUNT EN TWITTER ACCOUNT
Instagram: www.instagram.com/properstrandlopers
Twitter: @Properstrand, #properstrandlopers

OPSTART B.E.W.U.S.T.
B.E.W.U.S.T. is een werkgroep ter organisatie van
opruimacties
met kernleden van “IkSeaJe”,
Manifestrand en Proper Strand Lopers die de eerste
grote opruimacties organiseerden en dit telkens in en
rondom Bredene.

DERDE GEZAMENLIJKE OPRUIMACTIE FEBRUARI
Samen met leden van B.E.W.U.S.T. – werkgroep ter
organisatie van opruimacties – de derde gezamenlijke
opruimactie op 19 februari tussen Fort Napoleon en
Twins Club. Een menigte van meer dan 100 mensen
kwamen opdagen en een volume van 4.500 liter werd
geruimd. Horeca Totaal heeft de actie ondersteund
met hapjes en drankjes achteraf.

ENECO BEACH CLEAN CUP MAART
Proper Strand Lopers versterkten de Eneco Beach
Clean Cup op 26 maart over de hele kust.

VIERDE GEZAMENLIJKE OPRUIMACTIE APRIL
De vierde gezamenlijke opruimactie bracht een zeventiental
vrijwilligers op de been die op 22 april op het stuk strand en duinen
tussen De Vosseslag (De Haan) en strandpost 6 in Bredene hebben
geruimd. Naast het ruimen van een 600 liter strandafval werden
ook 2 dode zeevogels en dode zeehond aangetroffen.
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OVERLEG BURGEMEESTER BREDENE
Op 8 mei vond er een overleg plaats op het kabinet van
burgemeester Steve Vandenberghe van Bredene over
de aanpak van zwerfvuil en sensibilisering. Leden van
de werkgroep B.E.W.U.S.T. en Proper Strand Lopers
waren hierbij aanwezig.

BEACH CLEANUP SURFRIDER FOUNDATION MEI
Op 14 mei versterkten Proper Strand Lopers het team
van Surfrider Foundation Beach Clean Up in Oostende.
Deze Beach Clean Up ging door op dezelfde datum in
verschillende landen. Deze Clean Up werd o.a.
georganiseerd met werknemers van de Europese
Commissie naar aanloop van de ‘Our Ocean 2017
convention’ in Malta op 5-6 oktober.

PLAATSING ‘VULBAK’ OOSTENDE OOSTEROEVER
Na indiening van een voorstel van de partij Groen! in Oostende in november 2016 en door de activiteiten die Proper
Strand Lopers op de Oosteroever uitvoerden en organiseerden heeft het gemeentebestuur besloten om een afvalbak te
plaatsen die enkel dient om het zwerfvuil op onze stranden in te deponeren. Deze afvalbak werd ingehuldigd op 17
mei 2017.
OPSTART PSL STRAND CABINET KERNTEAM
Het PSL Strand Cabinet kernteam werd opgericht en bestaat uit 7 leden. Er wordt er op regelmatige basis een
samenkomst gehouden over alle lopende zaken van Proper Strand Lopers.
INDIENING VOORSTELLEN AANPAK ZWERFVUIL STAD OOSTENDE
Naar aanleiding van het verlengd weekend van 26-27-28 mei waarbij Oostende tekort kwam inzake afvalbeleid werd
Proper Strand Lopers uitgenodigd om samen te zitten over hoe zulke zaken in de toekomst kunnen vermeden worden.
Vijftien voorstellen werden op papier gezet en op 04/06/2017 doorgestuurd naar het betreffende kabinet.
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AFVALPREVENTIESTICKER VOOR SKATEPARK BLANKENBERGE
Stad Blankenberge liet weten het gratis aangeboden
ontwerp van een afvalpreventiesticker van Proper
Strand Lopers te willen gebruiken voor skatepark. Het
skatepark ligt een 300-tal meter van zee en wordt,
ondanks de aanwezigheid van vele vuilnisbakken,
geplaagd door zwerfvuil.

PSL VERKOZEN ALS ENGAGEMENT OP OCEAN CONFERENCE VAN VN
Proper Strand Lopers werd als NGO verkozen tot een der 22 Belgische initiatieven voor de Ocean Conference van de
Verenigde Naties van 5-9 juni in New York.
https://oceanconference.un.org/commitments/?id=15842
OVERLEG BURGEMEESTER BLANKENBERGE
Op 23 juni werd overleg gepleegd met de toenmalige burgemeester van Blankenberge Patrick De Klerck. Er werden
voorstellen gedaan die de volgende zomer in voege kunnen komen.
OPRUIMACTIE SPONSORING DAIKIN SWEATERS OPRUIMACTIE JUNI
Daikin Europe heeft Proper Strand Lopers gesponsord
door de aankoop van 50 bedrukte sweaters. Op 17 juni
werden de sweaters op de Oosteroever in Oostende
verdeeld onder vrijwilligers die regelmatig berichten
posten van hun ruimacties. Nadien volgde er een korte
opruimactie waarbij ongeveer 1200 liter afval in de
Vulbak werd gedeponeerd.
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PROPER STRAND LOPER REDT 2 MEISJES
Een lid van het kernteam van Proper Strand Lopers heeft tijdens een individuele opruimactie twee meisjes uit het
binnenland gered die in moeilijkheden waren gekomen aan het Westerstaketsel. Een week later zou een groep
scoutskinderen die een daguitstap aan zee hadden gepland ook in moeilijkheden geraken op de dezelfde plaats.
TRANSPARANTIEREGISTER EUROPEES PARLEMENT EN DE EUROPESE COMMISSIE
Proper Strand Lopers is gestart met de inschrijvingsprocedure voor het transparantieregister. De burger mag
verwachten dat het EU-besluitvormingsproces transparant en open verloopt. Hoe opener het proces, hoe makkelijker
het is om te garanderen dat er een evenwichtige belangenafweging plaatsvindt en dat besluitvormers voor iedereen
even toegankelijk zijn. Transparantie is ook een belangrijke factor als het erom gaat de Europese burger actiever te
betrekken bij het democratisch proces van de EU.
Het transparantieregister is opgezet om een antwoord te geven op enkele belangrijke vragen, zoals wiens belangen
worden behartigd, door wie en met welk budget. Het transparantieregister wordt gezamenlijk beheerd door het
Europees Parlement en de Europese Commissie.
VIJFDE GEZAMENLIJKE OPRUIMACTIE JUNI BREDENE, SPONSORING T-SHIRTS
Na overleg met Burgemeester Steve Vandenberghe heeft de gemeente besloten om t-shirts te maken en
opruimmaterialen aan de strandposten in Bredene te etaleren waar mensen kunnen gebruik van maken. Het
voorstellen van dit project werd gevolgd door een opruimactie waarbij ongeveer 1.200 liter afval van het strand werd
geruimd.
SPONSORING GABBAG
Gabbag.nl steunt Proper Strand Lopers door sponsoring van 4 handige all-weather rugzakken.

WEBSITE PROPERSTRANDLOPERS.BE ONLINE
Een website werd in het leven geroepen zodat bepaalde belangrijke informatie op permanente basis vlugger ter
beschikking zou zijn van de leden en andere geïnteresseerden. Niets van de lopende berichtgeving wordt gemist want
de berichten uit de groep worden op een meer geordende manier op de website gevisualiseerd.
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BOSKALIS BEACH CLEANUP TOUR, VERSTERKING
Stichting Noordzee organiseerde van 1 tot 15 augustus een De Boskalis Beach Cleanup Tour waarbij 2.748
vrijwilligers aan de Nederlandse kust - van Cadzand tot Zandvoort - ruim 14 ton afval werd geruimd. Proper Strand
Lopers hebben de actie versterkt in Cadzand en een interview gedaan op de lokale zender AVS.

ZESDE GEZAMENLIJKE OPRUIMACTIE AUGUSTUS I.S.M.. JNM
Jeugdbond voor Natuur en Milieu en Proper Strand Lopers organiseerden voor de eerste maal een strandopruimactie
in De Panne. Met in totaal 37 deelnemers werd een kuststrook van 4 km en een stuk van De Westhoek aangepakt.
Gemeente De Panne ondersteunde de actie met vervoer en consumpties na de actie. Er werd 950 liter afval geruimd.
CITO “CACHE IN TRASH OUT EVENT”
In samenwerking met Geocaching.com werd een CITO georganiseerd op Oosteroever in Oostende. Een 35-tal
deelnemers maakten de strekdam en duinen terug proper.
ECOVER AFTER SUMMER BEACH CLEANUP, VERSTERKING
Op zaterdag 2 september versterkten leden van Proper Strand Lopers de Ecover After Summer Beach Cleanup tussen
Blankenberge en Zeebrugge.
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VOORSTELLING BROCHURE
Tijdens Open Monumentendag in Oostende werd de brochure van Proper Strand Lopers voorgesteld aan het publiek.

STAND OP OPEN MONUMENTENDAG
De cultuurdienst van Oostende gaf Proper Strand Lopers op 10 september de
mogelijkheid om deel uit te maken van standhouders die lokale initiatieven en
streekgebonden producten mochten aanprijzen.
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TOEKOMSTVISIE
OPRICHTING VZW

Om de omkaderende structuur beter te organiseren en een duidelijke toekomstvisie en planning mogelijk te maken
voor Proper Strand Lopers werd besloten een vereniging zonder winstoogmerk op te richten. De initiële
doelstellingen die we nastreven luidt als volgt:
Afval hoort niet in de zee. Proper Strand Lopers pleiten voor aanpak bij de bron, goed afvalmanagement op zee, in de
havens, het voorkomen van zwerfafval door toerisme en de verontreiniging van waterlopen.
Proper Strand Lopers moedigt iedereen aan om zwerfvuil op te ruimen van onze stranden, bossen, parken, beken en in
de stad. Proper Strand Lopers roept ook het bedrijfsleven, consumenten, maatschappelijke organisaties en de overheid
op zich gezamenlijk in te spannen voor een maximale eliminatie van het aantal afval items op stranden in België.
De vereniging ondersteunt mensen zowel individueel als verenigd tijdens hun groepsactiviteiten. Dit kan in de vorm
van logistieke ondersteuning, ter beschikking stellen van locaties en/of omkaderend te werken als organisatiestructuur.
We streven naar een circulaire economie dat wordt gekarakteriseerd als een economie die ontworpen is als een
herstellend en vernieuwend systeem, met het doel om producten, onderdelen en materialen een zo hoog mogelijk
waarde te laten behouden. Het aanpakken bij de bron van overmatige productie van afval door producten en
materialen een zo lang mogelijke levensduur te geven, optimaal hergebruik en herstel van producten te faciliteren, en
na gebruik te recyclen op zo’n manier dat de materialen opnieuw kunnen worden gebruikt voor gelijkwaardige
producten. In een circulaire economie worden materiaalkringlopen gesloten naar het voorbeeld van ecosystemen:
toxische stoffen worden geëlimineerd, afval bestaat niet want elke reststroom heeft waarde voor een nieuw product.
Producten worden na gebruik teruggenomen door de producent die het product herstelt en een tweede, derde of vierde
gebruiksleven geeft en reststromen worden gescheiden hergebruikt in een biologische en een technische kringloop.
Proper Strand Lopers ondersteunt mensen zowel individueel als tijdens groepsactiviteiten om zwerfvuilopruimacties te
organiseren. Er worden ontspannende, culturele, sportieve, sociale en maatschappelijk vormende activiteiten
georganiseerd.
Daarnaast kan de VZW alle activiteiten ontplooien die bijdragen tot de verwezenlijking van deze doelstellingen, met
inbegrip van winstgevende activiteiten binnen de grenzen van wat wettelijk is toegelaten en waarvan de opbrengsten
volledig zullen worden bestemd voor de verwezenlijking van de niet-winstgevende doelstellingen.
De vereniging onderschrijft het Europees Verdrag inzake de Rechten van de mens en het Internationaal Verdrag
betreffende de Rechten van het Kind. Het streeft onder meer naar het ontwikkelen van participatieve projecten die
kansengroepen op weg helpen naar het cultuur-, jeugdwerk-, vrijetijds- of sportaanbod. De vereniging onderneemt
acties om armoede en sociale uitsluiting uit te bannen en werkt mee aan de verbetering van de beeldvorming rond
mensen in armoede en het elimineren van vooroordelen.
De VZW stimuleert alle mogelijke (innovatieve) oplossingen die helpen om de plastic soep aan de bron te bestrijden.
Maatregelen die voorkomen dat plastics in het milieu, water en uiteindelijk in zee terechtkomt hebben wat ons betreft
de meeste impact. De vereniging helpt het bevorderen van de preventie en het algemeen bewustzijn rond de gevaren
en de gevolgen van plastic in het natuurlijk milieu.
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CLUBHUIS O-666

Voor het uitwerken van onze toekomstplannen was er nood aan een vaste locatie. Het uitbouwen van een atelier waar
mensen aan de slag kunnen gaan om innovatieve projecten op te starten rond circulaire economie maakte onze
zoektocht erg doelgericht. O.666 wordt een gedeelde ruimte met tal van andere projecten. Proper Strand Lopers
behoort tot de eerste bezetters van de site Hendrik Baelskaai 27 te Oostende. We staan mee aan de basis om samen
met vele anderen het maximum te halen uit de ter beschikking gestelde ruimte.
Het voorbije jaar groeide deze groep Proper Strand Lopers snel uit tot een fijne groep gemotiveerde mensen met een
gemeenschappelijk doel. Een simpel maar doeltreffend doel. Zwerfvuil opruimen, de actie plaatsen in de groep en
anderen aanzetten hetzelfde te doen. Naast veel actieve leden zijn er ook heel wat leden die ons steunen door te volgen,
interessante artikels te delen of nu en dan een hart onder de riem steken.
In oktober werd volgende bekendmaking/uitnodiging geplaatste in de groep:
Achter de schermen werd enige tijd geleden een kernteam samengesteld om onder meer de groepsacties
voor te bereiden. We worden steeds meer bevraagd door beleidsmakers en pers over het thema
zwerfvuil op stranden en in het straatbeeld. De kerngroep fungeert dus ook als een klankbord om de
communicatie te stroomlijnen. We vonden het belangrijk om de gevraagde expertise te concretiseren, uit
te breiden en af te toetsen binnen een klein team. Naast de zoektocht naar sponsors werd ook de
zoektocht naar een vaste locatie opgestart. Onze toekomstige 'homebase' moest voldoen aan enkele
voorwaarden, dat bleken er uiteindelijk heel wat. We zijn dan ook verheugd dat het plaatje goed past.
Met enige trots kunnen we melden dat Proper Strand Lopers vzw ondertussen is geboren en wij onze
intrek hebben genomen in de Hendrik Baelskaai 27 op Oosteroever in Oostende. Zoals iedereen wel al
weet is Oosteroever de locatie waar de eerste Vulbak werd geplaatst en een zone in volle ontwikkeling.
De centrale ligging langs de kust en goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer waren
doorslaggevend. Vanuit deze locatie kunnen we een sterke vrijwilligerswerking uitbouwen om
opruimacties langs de ganse kust te plannen. De locatie laat ons ook toe om ontmoetingsmomenten te
organiseren met sprekers, een recyclage/inzamelpunt te installeren voor herbruikbare materialen die we
vinden op het strand, afval kunstateliers op te starten, ... We werken momenteel ook hard aan een
creaworkshop voor kinderen met als thema de plastic soep.
Om al onze dromen en plannen te verwezenlijken zochten en vonden we al heel wat partners en zijn we
dagelijks bezig met ons netwerk verder op te bouwen en te verstevigen.
Het gebouw delen we momenteel samen met Kamp Noord en Push Skateboard Academy. Er zijn heel
wat raakvlakken gevonden tussen onze verenigingen en zo werd deze week het project O.666 opgestart
die de basis en krijtlijnen uitzet op de nieuwe locatie. O.666 is dus de nieuwe naam geworden van het
gebouw waarin we onze toekomstplannen samen willen realiseren.
Vrijdagavond van 18u00 tot 20u00 zetten we even de deur open van O.666 voor leden van Proper
Strand Lopers. Alle projecten die er momenteel hun intrek nemen stellen zichzelf en de eigen plannen
voor. We voorzien een natje en een droogje. Voor de inrichting en afwerking van de locatie zijn nog wat
handjes nodig. Misschien kan deze voorstellingsavond ook motiverend werken om ons te versterken in
het klaarstomen van de ruimtes.
Binnenkort kan u alles over O.666 ook volgen via onze website.
Welkom en tot dan!
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RECYCLEREN VAN INGEZAMELDE MATERIALEN
Gemeentebesturen zouden onze initiatieven meer actief kunnen in de kijker zetten om meer bewoners van de
gemeente aan te trekken. Ook zou er een systeem moeten worden voorzien dat het geruimde afval niet integraal in de
verbrandingsoven terecht komt zoals dit nu het geval is. De taak van het sorteren van alle PMD en harde plastics uit
het verzamelde afval zullen we, indien dit niet door de gemeente kan worden gerealiseerd, op ons nemen.

EDUCATIEF
Educatie over dit alomtegenwoordig en groeiend afvalprobleem is onontbeerlijk. De gehele bevolking is een
doelgroep maar vooral bij jongeren zal bewustwording makkelijker en langer blijven hangen. Het is belangrijk dat we
ons van jong af aan blijven afvragen wat de oorzaken en gevolgen zijn van hetgeen we op het strand ruimen. Hierin
kan het clubhuis O.666 ons van dienst zijn om bepaalde zaken te stockeren en zodoende tastbaar te maken. Graag
zouden we in de toekomst een samenwerking met scholen aangaan om met klassen op het strand gegidste
rondleidingen aan te bieden. Hierbij zouden alle leerlingen actief worden betrokken bij het ruimen terwijl er
onderwezen wordt over de fauna en flora die men op het strand kan aantreffen.

OOSTEROEVER
Oosteroever is een belangrijk project voor de stad Oostende. Binnen het gebied waar haven en bedrijvigheid de
boventoon voeren werden reeds heel wat woningen gebouwd. De haven en bedrijvigheid mengen zich met het
dagelijkse leven van bewoners. In het Globaal Masterplan is gekeken naar de nieuwe inpassing van dit gebied in
Oostende, de invulling en betekenis van de openbare ruimte en de inpassing van de bestaande ontwikkelingen op
Oosteroever. Oosteroever kan via dit Masterplan uitgroeien tot een volwaardige tegenhanger van het historische
centrum, een gemengde ontwikkeling, met een ruim en gevarieerd aanbod van woonmogelijkheden maar ook ruimte
voor toerisme, recreatie, cultuur en voorzieningen. Het moet gebruikmaken van de directe relatie met de duinen, het
strand en de zee, en een multimodale en goed leesbare aansluiting krijgen op het stedelijk weefsel als geheel. De
geplande uitbreiding van de duinenrand landinwaarts zien we als een opportuniteit om met een groep Proper Strand
Lopers vrijwillig zwerfvuilvrij te houden. Daarnaast is de embryonale duinvorming op het Oosteroeverstrand elk jaar
een getuige van het positieve effect dat manueel ruimen heeft op het strand.

LABEL
Proper Strand Lopers ontwikkelt een Label voor alle stakeholders op het strand en dijk. Dit keurmerk geeft aan dat de
horeca uitbater zich maximaal inspant om de impact van zijn uitbating op de omgeving te beperken. Naast dit label
worden ook alle kustgemeenten bevraagd naar hun inspanningen in 2018 rond het bestrijden van zwerfvuil op het
strand. De kustgemeentes die volgens bepaalde criteria het hoogst scoren kunnen ook aanspraak maken op een label.

EVENEMENTEN, STRANDBARS EN SURFCLUBS
In juni 2017 kwam een verordening van kracht in Oostende waarbij evenementen op het strand geen gebruik meer
zullen mogen maken van kunststoffen op het strand. Deze verordening zal vanaf september 2018 ook van toepassing
zijn voor o.a. surfclubs, strandbars, etc… Gezien een significant aandeel van hetgeen we opruimen bestaat uit
kunststoffen (rietjes, bekers, roerlepels …) is het onze bedoeling om deze wetgeving via de lokale besturen uit te
breiden naar de gehele Belgische kust. Strandbars zijn een recentelijk fenomeen op onze stranden, het ligt in onze
bedoeling om zeer snel in te grijpen op de negatieve impact dat deze bars hebben op hun directe omgeving. Dit kan
door kleine inspanningen omgebogen worden maar vergt een medewerking van de lokale besturen.
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BALLONOPLATINGEN
Er werd reeds door Proper Strand Lopers een dossier opgesteld in samenwerking met ‘Ban De Ballon’ dat het gebruik
van met helium gevulde ballonnen voor openingen, feestelijkheden en begrafenissen ontmoedigd. Nederlands
onderzoek (TNO-rapport 2016: verdiepende onderzoek ballonnen in het marine milieu) heeft uitgewezen dat
ongeveer 6% van het volume van strandafval bestaat uit ballonresten, zowel latex als folieballonnen. Dit strookt met
onze eigen bevindingen met de groep.
Latexballonnen zijn alomtegenwoordig in vergelijking met folieballonnen die we vooral in grote mate aantreffen na
vakantieperiodes en wind uit zee. Onze ervaring leert dat de samenleving zich totaal niet bewust is van het gegeven
dat ballonoplatingen zeer schadelijk zijn voor –vooral het mariene – milieu. Dit is begrijpelijk, ballonnen worden
geassocieerd met kinderen en feestelijkheden. De waarheid is echter dat het oplaten van ballonnen erger is dan
zwerfvuil, rekening houdend met het asociale karakter doordat de resten met grote waarschijnlijk in buitenland zullen
terechtkomen.
We trachten deze praktijken samen met ‘Ban De Ballon’ te bestrijden via het sturen van mails naar de organisatoren
om hen op andere gedachten te brengen, zowel voor als na het betreffende evenement. Behalve de feestelijke
associatie van ballonnen zit de moeilijkheid om gemeenten zich tot een verbod te bewegen in de te negatieve bijklank
van een verbod. Ook zijn de gevolgen van ballonresten altijd voor een ander, waardoor een verbod op Europees zou
moeten worden ingevoerd.
Niettegenstaande zijn er reeds een aantal gemeenten die een verbod of
ontmoedigingsbeleid hebben ingevoerd. Voor verdere informatie hierover verwijzen we graag door naar ons dossier
die op onze website staat.

CHARTER REDDERS AAN DE KUST
Afval is steeds een potentieel gevaar voor de strandgangers. Gebroken glas, opengereten blikjes, kunststoffen met
scherpen randen en flessen met gevaarlijke stoffen kunnen baders verwonden. Redders aan de kust zouden even de
tijd kunnen nemen om hun werkplek veilig te stellen. Dit zou niet meer dan 10 minuten in beslag nemen en kan vlak
voor hun shift begint of tijdens werkuren wanneer er door het weer geen tot weinig bewaking is vereist. Immers, als
iemand gewond raakt worden redders als eerste aangesproken om eerste hulp te bieden en kan op drukke dagen de
volledige veiligheid voor andere baders niet meer worden gewaarborgd. Ervan uitgaan dat de milieudiensten het afval
hebben verwijderd voor de bewakingsmomenten lijkt mooi, maar niet realistisch.
Deze maatregel is iets dat zonder problemen onmiddellijk kan worden ingevoerd. Onder andere in overleg met de
groep Proper Strand Lopers werd in de kustgemeente Bredene onlangs een charter opgesteld en getekend door alle
redders waarin wordt voorgenomen om elke dag 10 minuten te ruimen voordat de shift begint. Hoofdredder Kelly
Spillier nam hierin de verantwoordelijkheid op zich om dit te realiseren.
Het invoeren van dit voorstel als officiële maatregel zou ook voor de baders een bekomende geruststelling zijn wat
betreft de garantie van hun veiligheid. Dit zou onder meer een duidelijk positief effect teweegbrengen naar
sensibilisering betreffende afval indien een redder in functie hierin het goede voorbeeld geeft.

VULBAK
Het is onze doelstelling om tegen eind 2018 in elke kustgemeente één of andere vorm van inzamelbak te hebben op
het strand. Ons ‘vulbak’ concept geven we mee als good practice. Waar nodig kunnen we gemeenten ondersteunen
door een vrijwilligerswerking mee op poten te helpen zetten die het gebruik, onderhoud en plaatsing van de ‘vulbak’
helpt te optimaliseren.
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CIRCULAIRE ECONOMIE
Proper Strand Lopers maakt deel uit van de Precious Plastic Community en zal op de Hendrik Baelskaai een “SEA
DESIGN LAB” ontwikkelen. We zullen er machines ter beschikking stellen aan jongeren en organisaties om zelf
plastic re recyclen. De machines zijn speciaal ontwikkeld met het gebruik van universele materialen en eenvoudige
gereedschappen die overal beschikbaar zijn. Door het opstarten van een eigen fabriekje in plastics, kunnen we van
afval die we oprapen op het strand waardevolle objecten maken en werken met plastic als een ambachtsman. Hiermee
een productie starten, ruw materiaal maken, de omgeving opruimen en inkomen mee genereren voor goede doelen.
Het is één van de hoofddoelstelling die we op de site o.666 willen realiseren.
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