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Inleiding

Inhoud

Geruimd afval: 160.000 liter

Geruimd afval: 210.000 liter

Geruimd afval: 350.000 liter

Geruimd afval: 480.000 liter

Geruimd afval: 540.000 liter

*cijfers geruimd afval=enkel aan de kust
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Het jaar 2021 was voor Proper Strand Lopers een 
iets moeilijkers jaar om de bevolking te activeren, 
maar waarin een aantal duidelijke trends zich heb-
ben afgetekend. Een jaar nadat de COVID-crisis is 
uitgebroken en waarin bedrijven en organisaties 
op zoek gingen naar een manier om de verbonden-
heid met hun werknemers opnieuw aan te wakker-heid met hun werknemers opnieuw aan te wakker-
en met activiteiten die liefst outdoors plaatsvonden.  
De aanvragen voor een maatschappelijk relevante 
teambuilding waren reeds in 2019 geïnitieerd maar 
in het najaar 2021 echt doorgebroken.  We hebben 
op deze manier heel wat meer nieuwe zielen de pro-
blematiekkunnen doen ervaren terwijl we ook wat 
van de opbrengsten hebben kunnen oppotten om van de opbrengsten hebben kunnen oppotten om 
wat op eigen benen te kunnen staan.
Er moet namelijk geïnversteerd worden in hetgeen 
dat geruime jaren voor ons het meeste schaars is:
tijd om alles te coördineren!
Het was ook een moeilijk jaar qua weersomstandig-
heden.  Zowel de lente als de zomer waren ge-
middeld kouder waardoor de individuele acties en middeld kouder waardoor de individuele acties en 
ons zomerproject #DeStrandhelden in het water is 
gevallen.  In Wallonië heeft een ongeziene neerslag 
de valleien tot een oorlogzone herschapen.  Naast 
onze partnergroepen die er enorm hebben 
geholpen hebben we ter plaatse ook hulp geboden.
Niet enkel vele vrijwilligers die onze gewestelijke
buren hebben geholpen waren een lichtpunt, voorburen hebben geholpen waren een lichtpunt, voor
ons was ook de uitgave van ons kaartspel, het 
succesvolle Trash Bingo project en de vele bezoekers 
op de VRT-Expo met onze ingerichte strandcabine 
enkele zeer impactvolle gebeurtenissen. 
 

  

Tim Corbisier - Voorzitter 
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Het jaar 2021 blijkt een jaar waarin het geruimd volume aan de kust is volledig is gestabiliseerd tegenover 
de uitschieters van de vorige jaren.  Dit was mede door de zeer koude en sombere zomermaanden waarin 
er zich traditioneel grote volumes optekenen door het vele toerisme in combinatie met onze zomerprojecten.  
Na de piek in volume van zomer 2020 werd de aanpak ook geëvalueerd en verbetert in samenwerking met 
het bestuur in Oostende en werden onzebevindingen over tekortkomingen van de afvaleilanden door-
gespeeld aan alle kustgemeenten.

De Panne

Koksijde

Bredene

De Haan

Blankenberge

Zeebrugge

Knokke-Heist

Het totale volume  
dat door vrijwilligers in 

de kustgemeentes werd geregistreerd 
is 111.977 liter! (strand + duinen + rest van de gemeente) 

RESULTATEN VAN OPRUIMACTIES

Nieuwpoort

Middelkerke

Oostende

6.121 liter
260 acties

1.534 liter
58 acties

9.127 liter
477 acties

13.229 liter
329 acties

26.751 liter
879 acties

6.513 liter
234 acties

8.417 liter
255 acties

215 liter
11 acties

De grootste wijziging in verhoudingen heeft zich 
afgetekend in Middelkerke en Nieuwpoort, die 
ongeveer een 10% groter aandeel in volume
hebben tegenover het jaar voordien.  Aan de 
westkust in het algemeen is de community van 
zwerfvuilruimers sterk aan het groeien.  Het 
aandeel van Oostende is gezakt mede aandeel van Oostende is gezakt mede 
door het uitblijven van zomer-
weer tijdens het zomer-
seizoen waardoor de 
activiteitentijdens #DeStrandhelden 
zijn stilgevallen. 

4.090 liter
187 acties

2.785 liter
69 acties



Het geruimd volume hierboven hangt sterk af van de hoeveelheid acties, maar ook van periodes van drukte 
en de weersomstandigheden/getijden die afval doen aanspoelen of blootleggen.

Rechts de verhoudingen van grofweg alle locaties die door 
vrijwilligers worden geruimd en de regio’s van waaruit zwerfvuil 
wordt geregistreerd. Deze taartdiagram toont dus enkel de 
optelsom van opruimacties die in onze groep werden geplaatst 
en kan niet veralgemeend worden.  Veel registraties gebeuren 
namelijk in aparte splintergroepen of overheidsdiensten en 
zijn niet in dit verslag opgenomen.zijn niet in dit verslag opgenomen.

Hiernaast staan alle geregistreerde 
ruimacties van het jaar 2021 afgebeeld.
Er werden 2.759 acties geplaatst in onze
groep en is iets meer in vergelijking met
met het jaar voordien (2.716). 
Dit zijn gemiddeld ruim 7 geregistreerde 
opruimacties aan onze Belgische kust opruimacties aan onze Belgische kust 
per dag.  Tijdens lente en zomer zeer som-
bere weersomstandigheden, de piek in april
heeft te maken met ons succesvolle
TrashBingo-project in Nieuwpoort.

Links is de weergave van hoeveel mensen 
zich hebben geëngageerd tijdens opruim-
activiteiten.  Deze helpers kunnen maan-activiteiten.  Deze helpers kunnen maan-
delijks (of dagelijks) dezelfde mensen zijn.
De stijging in maart is door de traditionele 
lente-opruimacties, in de zomermaanden 
engagemententen tijdens zomerprojecten
en de daling naar jaareinde toe is door 
wegvallen teambuildings en sombere weer.

Zwerfvuil geregistreerd per regio
Er werd eind 
2021, iets meer 
dan 5 jaar na 
oprichting van 
dit burgeriniatief,
bijna een half 
miljoen litermiljoen liter
zwerfvuil ge-
registreerd in 
onze groep. 
Dit enkel 
aan de kust.

AANTAL GEREGISTREERDE ACTIES

AFVAL GERUIMD AAN DE BELGISCHE KUST

AANTAL ENGAGEMENTEN

MAANDELIJKS VOLUME AFVAL GERUIMD AAN DE BELGISCHE KUST
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1.671

3.490

SOORTEN GEORGANISEERDE ACTIES



Actie met River Cleanup: 
900L - 200m Dender

Groepsopruimactie Koksijde
11 p - 140L

38x #DeStrandhelden
353p - 3.410L

1.680L
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Groepsopruimactie Nieuwpoort
25 p - 1.200L

Groepsopruimactie 
De Panne
7 p - 165L

GROEPSOPRUIMACTIES - PROJECTEN

Groepsopruimactie
Pepinster 
28 p - ?L

Samenwerking met 
River Cleanup en 

Ninoofse Zwerfvuiljagers

Kustbrede Beach Cleanup

 

Samenwerking met
Sealife en North Seal Team 
Belgische kust 60 p - 420L

Groepsopruimactie Knokke
5 p - 40L

BG Beach Cleanup 21
PSL/Sealife/NorthSealTeam 
Belgische kust 164 p - 1.810L

Groepsopruimactie 
De Haan - Wenduine

12 p - 90L

Project Trash Bingo 
250 ingevulde kaarten

In samenwerking met



OKT

SEP

JUL

AUG

Begeleiding De Bolle
Oosteroever 

Workshop Huis vh Kind BG Trashunt MNM
BG NurdlehuntBG Q-music

18x begeleidingen COVIAS

TB BNP Paribas TB Kipling

BG St. Ludgardis BG Europaschool Brussel

TB Delhaize TB Westtoer TB Europese Commissie

BG+WS immaculata school

BEGELEIDINGEN - TEAMBUILDINGS - WORKSHOPS
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6x BG De Haan
6x opleiding 

Milieuteam Bredene38x #DeStrandhelden

TB Flanders INV & Trade



#DeStrandhelden 2021 was een editie die op weinig vlakken een 
meerwaarde is geweest.  Dit jaar werd duidelijk dat het succes van 
dit project sterk afhangt van de weersomstandigheden.  Het sensi-
biliseren is daarentegenover een eigenschap die altijd goed werkt.
Op onze afvalbuizen was een duidelijke uitleg te zien over het uit-
gestalde afval, waar het z’n oorsprong kende en welke stappen 
moeten worden ondernomen om dit type afval te verhinderen.moeten worden ondernomen om dit type afval te verhinderen.
Uit de speelgoedbuis werd af en toe eerder gevonden strandspeel-
goed opnieuw in gebruik gebracht.  Er was nog een buis met PET,
een buis met afval met besmettingsgevaar, een buis met bouw-
afval van de werken in Oosteroever en onze trekpleister: de sigarettenbuis.  Als eyecatcher hebben we nog
op het laatste moment onze kano kunnen laten beschilderen en met behulp van onze partner Habbekrats 
achter de cabine geïnstalleerd.  
Het plan was om dit jaar alle merken van hetgeen we Het plan was om dit jaar alle merken van hetgeen we 
vonden op te lijsten, maar dit is niet gelukt wegens het niet 
representatief zijn van de volumes en tijdsgebrek.
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#DeStrandhelden is waar deelnemende passanten worden omgetoverd in ware helden!  Gelegen aan de 
drukst bezochte toeristische passage in Oostende (op strand aan het Zeeheldenplein naast het pad van de 
nieuwe strekdam) staat onze strandcabine die elke avond een uurtje opent om mensen - laagdrempelig - 
te doen participeren in een opruimactie.  Op verschillende manieren trachten we in en rond onze strand-
cabine mensen bewust te maken van de plastic soep.

   

 

ZOMERPROJECT: #DESTRANDHELDEN



TRASHBINGO
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Kruinet gevonden in Bredene
Gewonde meeuw naar VOC Oostende
Veel medische spuiten langs stranden 

Isolatieschuim van Westende tot Middelkerke 
2 kadavers meeuwen dr verstrikking en vishaak 
Vangst vissers: honderden flessen kruipolie 
Vat San Miguel Oostende (ook Zuid-Holland) Vat San Miguel Oostende (ook Zuid-Holland) 

Drie gevonden reddingsvesten  

Paraffineplaag kustbreed
LEGO-spill zwemvlies Koksijde

Trouwring Westende (terug bij eigenaar)
Portefeuille ‘90 Blankenberge (terug bij eigenaar)
Flesboodschap vr overleden moeder uit VK De Panne

Kadaver zeehond verstrikt Nieuwpoort
Meeuw verstrikt Middelkerke Meeuw verstrikt Middelkerke 

Japanse glazen boei Nieuwpoort
Drone Koksijde (terug bij eigenaar) 

(Zeldzame aanspoeling Kongeraal in Katwijk)
Stuk service van Stracké Nieuwpoort 
Polsbandje Dixi Dansercoer Zeebrugge 

Hoogtemeter Zeebrugge (terug bij eigenaar)
Flesje Stella Artois '63 Blankenberge 
Kiteboard Koksijde (terug bij eigenaar) 

Bakeliet asbak Oostende-Dover Zeebrugge 

Plaag gele paraffine 
Kadaver vogel verstrikking 
Uitgeputte Alk gered

Smarthphone Zwin (terug bij eigenaar)
Zeekoet gered Raversijde

Houten talisman Raversijde 
Portefeuille Lombardsijde (terug bij eigenaar) 

Mondmasker met half gebit Oostende
Colaflesje ‘74 Zeebrugge 

Sleutels
Oorapparaat 
Reddersvlag

Gouden armband
Kiteboard Nieuwpoort

Kadaver egel vast in zwerfvuil 
Kortsnuitzeepaardje KoksijdeKortsnuitzeepaardje Koksijde
Bruinvis kadaver door ongeluk 

Smartphone Oostende (terug bij eigenaar)
Groene PUR-schuimpjes kustbreed 
Oude fenderboei Oostende 

Vondst 2x haaientanden Oostende
Vintage chipszak Middelkerke
Vintage blik MiddelkerkeVintage blik Middelkerke
Koper fluitje Zeebrugge 
Verlies blauwe jerrycans  

 

Zieke zeekoet naar VOC
Afwasmiddel jaren ‘70 Nieuwpoort 
Aangespoelde vibrator Raversijde

Opnieuw vondst fles ‘74 Zeebrugge  
Aangespoelde bruinvis in Bredene 
Paraffineplaag langs de kust 

Kadaver bruinvis Middelkerke
Paraffine cirkelvormig Zeebrugge
Overal aangespoelde bagage

en kledij in duinen

Erotisch voorwerp Texel 
Schip vist vliegtuigonderdeel op 
Vondst flesje ‘70 Zeebrugge 
Vondst chipszak ‘94 Nieuwpoort

BK beachcross Oostende vol energiegelverpakkingen 
Stuk colofonium of barnsteen Koksijde 
Obus aan oppervlakte Blankenberge Obus aan oppervlakte Blankenberge 
Kadaver Zeekat Nieuwpoort 
Uitgeputte Alk in Bredene 

  

JAN

FEB

MEI

JUNAUG

SEP

OKT

NOV

DEC

JUL

MAA

APR
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SPECIALE VONDSTEN



Mooi podcastaflevering met Aäron 
NoordzeeTrash Art bijna 1000 likes

Veel isolatieschuim ts Westende en Middelkerke 
Studie: gevonden plastic nurdles in eieren van meeuwen 

Studie: België meest vervuilde land in Europa 

2021

Artikel + reportage over paraffine 
Artikel Plus Magazine Christel 
3 Trashdates ism Mei Plasticvrij 
Sjabloon “Hier begint de zee” 
aan rioleering in Nieuwpoort 

Nieuw: Zottegemse Zwerfvuiljagers 
Nieuw: Proper VoerenNieuw: Proper Voeren

Britse overheid laat tabaksproducenten 
opdraaien voor zwerfvuil 

Zwerfvuilruimer Kevin in elkaar geslagen, 
solidariteitsactie op gang 

Seaspiracy op Netflix maakt veel los 
Belgische vissers ruimen 17,5 ton 

Artikel HBvl 9/10 Limburgers willen statiegeld Artikel HBvl 9/10 Limburgers willen statiegeld 
Campagne tegen sigarettenpeuken in Oostende 

Walter in filmpje van “Onze natuur” 
Tentoonstelling Noordzee Trash Art in O.666

PSL officieel wandelclub geworden
Marpol aangepast, verboden vr lozing paraffine 
INEOS raffinaderij deel project afgeblazen 

Duitsland breidt statiegeld uit nr andere dranken 

Christel is Krak van Nieuwpoort 
Christel wint Groene Pluim Nieuwpoort 

School De Boomhut zamelde 500 euro voor 
PSL verkoop mondmaskers

Zeehondenteam krijgt steun vd Provincie 
Opnieuw artikel belangenvermenging en 
machtsmisbruik FostPlus (Apache)  machtsmisbruik FostPlus (Apache)  

Overpakking Albert Heijn sneeuwmanneuzen 
Maaseik carnaval tijdens Corona 5555 ballonnen 
Matrassen voortaan gerecycleerd in België 

Artikel Humo tekort toezicht export afval Antwerpen   

Ineos stap terug realisatie plasticfabriek 
mysterie dode aangespoelde zeehonden, 

22 in 2021 
Aanspoeling Biobeads Britse 
rioolwaterzuiveringsinstallaties 
VLIZ studie impact zwerfvuil 
op helend effect kust op helend effect kust 

Hoge boetes zwerfvuil Singapore weinig effect 
Ecologische ramp in Sri Lanka, 

nurdles aangespoeld 
Belangrijk vonnis rechtszaak burgers tegen industrie Nederland 

Artikel Guardian, dicht bij ban export plastics UK 
30 Controleurs zwerfvuil en sluikstorten betaald 

door industrie tegen statiegeld door industrie tegen statiegeld 
Opnieuw koe gestorven door gemaaide blikken  

Publicatie jaarverslag 
Artikel buikspreker PSL

Digitale aflevering Muzee met PSL 
Houtkunstenaar ode aan PSL
centrum Ysare Nieuwpoort 

Vanaf nu boete voor ballonoplating Nieuwpoort 
VBS Stella Maris doet ruimactie tvv Noordzee Trash Art VBS Stella Maris doet ruimactie tvv Noordzee Trash Art 
Artikel Stad Oostende zet sterk in op handhaving 
Raamtentoonstelling Noordzee Trash Art in 
Artikel De Tijd over PLUXIN-project 

(PSL in adviespanel)
Pepsico wil statiegeld

PFOS-debacle losgebarsten 
Dixi Dansercoer verongeluktDixi Dansercoer verongelukt

Studie: bijen vangen microplastics op tijdens vlucht
Apache: yoghurtpotjes worden nergens gerecycleerd, 

zeer moeilijk te recyclage te traceren  
Aankondiging Mattel: tegen 2030 

alle producten in gerecycleerd plastics 

Totaalverbod op blikjes tijdens rally Ieper 
NoordzeeTrashArt op Focus-WTV 

Installatie Fresh Tray Services Oostende
Petitie statiegeld ism CanalItUp
Studie: in vogelmaag gemiddeld 

20-30 stukken plastics
Jongeren drinken meer Jongeren drinken meer 

kraantjeswater dan ouderen  
Artikel: vrees dat plastic vervuiling 
tipping point heeft bereikt 

Europees verbod plastic bestek, 
wattenstaafjes en rietjes gaat in 

Maine, Hawai  en Victoria (Australië) 
verbieden ballonoplatingen verbieden ballonoplatingen 

 

Top 5 van topruimers werden officieel gehuldigd
Huldiging 5-jarig bestaan van de groep, 
meer dan een miljoen liter geruimd  

Frankrijk bant plastics voor groenten en fruit 
Oostenrijk voert statiegeld in 
The Click is duur en geen succes 

Duizenden dieren spoelen aan westkust Engeland 
Pieter Pot komt naar Vlaanderen 

109 containers verloren voor kust Canada 

Deelname aan aflevering 
Margriet in Nieuwpoort
Release kwartet kaartspel 

Ninoofse Zwerfvuiljagers op Canvas 
opruimacties overstromingen

Studie: Amerikaan grootste plasticvervuiler 
Bermbordjes haven Antwerpen verminderen 

slechts 6% zwerfvuil  
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RUCHTBAARHEID/IMPACT
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