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Gilles de Strandjutter 

Na een westerstorm ligt het stand altijd vol. Vroeger was jutten
pure noodzaak voor ons. We waren zo arm als kerkratten en het
hout dat we vonden werd gebruikt als bouwmateriaal. De rest
ging de kachel in om de winter warm mee door te komen. Het
meeste wat aanspoelde was brandbaar, hout, kurk, doek. Maar er
spoelden ook etenswaren, zoals spek en zuidvruchten aan. 

Later begonnen er ook andere dingen aan te spoelen. Mijn grootvader vond op
een dag een stuk bakeliet van een radio. Dat was toen een bijzondere vondst.

Enige jaren geleden liep ik op tweede kerstdag ‘s morgens vroeg met mijn
hondje het strand op en zag tot mijn stomme verbazing ruim vijftig TV’s naar me
knipogen in de branding! We hebben er zelfs nog één aan de praat gekregen,
maar die is een maand of drie later ontploft. Nog steeds loop ik dagelijks langs
het strand van Texel, op zoek naar bruikbare en dus waardevolle spullen. En nog
steeds wordt het hout gebruikt. Er is wel een verschil met vroeger, dat is
kunststof. Het merendeel van wat er aanspoelt bestaat uit synthetische
materialen. Spul dat weigert om te vergaan. Als wij het niet meenemen ligt het
er over driehonderd jaar nog. Het wordt in steeds kleinere stukjes gedeeld, maar
het blijft bestaan. Ik vraag me af of mensen daar wel eens bij nadenken. Wij in
ieder geval wel, iedere dag zelfs.

Gilles, strandjutter op Texel
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Het wereldwijde afvalprobleem

Waar in de wereld vinden we afval eigenlijk? Een betere vraag zou zijn:
waar vinden we het níet. Overal ter wereld spoelen grote hoeveelheden
afval aan. Het wordt pas zichtbaar en tastbaar als het op kusten ligt.
Maar als je verhalen van duikers en vissers mag geloven, ligt er overal in
zee afval, tot op honderden meters diepte.

Ontdekking op zee: 
de ‘Pacific Afvalsoep’
De Amerikaanse kapitein Moore deed in
2003 een schokkende ontdekking in de
Stille Oceaan (de Pacific). Hij vond een
drijvende vuilnisbelt, ter grootte van
Europa! Het afval verzamelt zich hier
door een soort draaikolk van verschil -
lende zeestromingen. Je kunt het
eigen lijk alleen zien als je direct onder de
zeespiegel kijkt. Tot nu toe is er één aan
de westkust van de VS en één aan de
oostkust van Japan ontdekt.

De Marine Litter Express: 
het ongelooflijke verhaal van de badeendjes
Afval dat in zee belandt, kan werkelijk overal ter wereld opduiken. 
In 1992 verloor een containerschip bijna 30.000 plastic badeendjes in 
}de Pacific ten oosten van China. De eendjes dreven eerst met de
overheersende stromingen richting Australië. Maar vijftien jaar
later werden ze bij de Britse eilanden aangetroffen! 
Een leuk verhaal, maar het zet je aan het denken hoeveel afval er
jarenlang over de wereld reist...

Tot aan de Zuidpool... 
Ook Antarctica is niet meer
veilig voor afval.
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5,8%
textiel

3,2% hout

3,2% metaal

Wat voor afval? 
Soorten afval
aangespoeld op 
100 meter strand
Bron: OSPAR

64,9%
plastic/
Polystyreen 

16,8%
sanitair

5,8% textiel

3,2% hout

3,2% metaal

2,4% glas

1,7% rubber
1,3% keramiek

Dicht bij huis: de Noordzee

Wat vinden we allemaal in zee en op
onze stranden? Eigenlijk alles wat
men in het dagelijks leven gebruikt
en meer. Van wattenstaafje tot
koelkast, van inktcartridge tot
kopieerapparaat. De voornaamste
bronnen van al dat afval zijn
toerisme, scheepvaart, uitstroom uit
rivieren en visserij. Voorwerpen zoals
stukken touw, netten of jerrycans zijn
duidelijk afkomstig uit zee, van de
scheepvaart en de visserij.
Voorwerpen als plastic zakjes en
snoeppapiertjes komen meestal vanaf
de vaste wal.

Europees onderzoek naar afval op
stranden wijst uit dat er per honderd
meter strand meer dan 300 stuks afval
liggen. Het merendeel bestaat uit
plastics. Geschat wordt dat er jaarlijks
20.000 ton afval in de Noordzee
verdwijnt. Om een idee te geven
hoeveel dat is: een rij van 4000 volle
vuilniswagens van 20 kuub. Ongeveer
70% van het afval zinkt naar de
bodem, de rest spoelt aan op
stranden.

0,3% uitwerpselen
0,2% medisch afval
0,1% overige
0,1% plastic pellets
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Maatschappelijke kosten en hinder 

5www.noordzee.nl

Schade aan toerisme
Hoewel moeilijk te meten, is afval uit zee ook
schadelijk voor het toerisme. Wie wil er nou
bij dit strand zwemmen of wandelen?

Opruimkosten voor
kustgemeenten
Alleen al in Nederland kost het
opruimen van (aangespoeld) afval op
het strand miljoenen per jaar.

Bijvangst van afval
in de netten
Afval in de netten betekent extra
werk voor vissers. Per week wordt op
een vissersschip ongeveer zo’n 2 uur
besteed aan het sorteren van afval.
Daarnaast kunnen dingen zoals verf -
blikken de vangst vervuilen waardoor
deze niet meer verkoop baar is.

Schade en hinder aan boord
Geregeld raken schroeven van
schepen verstrikt in ronddrijvend vuil.
Soms ook vissersschepen. 

Een extra droogdok beurt en de
hierdoor verloren vistijd kost een 
lieve duit. Ook koopvaardijschepen 
en recreatievaart hebben hier last van.
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Gevolgen voor zeedieren
Zeezoogdieren, vogels en vissen zien
afval, zoals stukjes plastic, aanstekers,
golfballen, dopjes of plastic zakjes, aan
voor voedsel. Verstrikking gebeurt in
afgedankte of verloren netten,
visdraad, touw etc.. 
Van eenderde van alle zeevogel soorten
is bekend dat ze plastics inslikken. 

De kampioen plastic eten van de
Noordzee is de Noordse stormvogel,
meer dan 90% van de dood aan -
gespoelde Noordse stormvogels heeft

plastic in de maag. Gemiddeld zitten er
wel zo’n dertig stuks plastic in elke
Noordse stormvogelmaag (bron:
IMARES).
Doordat het plastic in de maag blijft
krijgen de vogels geen hongergevoel
en verzwakken ze. Wereldwijd sterven
jaarlijks vele vogels en zeezoogdieren
als gevolg van afval in zee.

Afval in de voedselketen:
microplastics
Plastic heeft de mens veel voordelen
gebracht en is bijna niet meer weg te
denken uit onze moderne maat schap -
pij. Plastic werd populair vanwege haar
onverwoestbaarheid. Maar aan dit
voordeel kleeft een groot nadeel… 
Er zwerft steeds meer plastic in de
natuur, ook in zee en op het strand. En
het lost niet op. Het wordt wel in
steeds kleinere stukjes gedeeld.

Zo klein zelfs, dat ze met het blote oog
niet meer te zien zijn. Deze deeltjes
worden opgenomen door (zee)dieren
en komen in de voedselketen terecht.
En zo ook bij ons.
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Ecologische schade door afval

Nergens ter wereld mag
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Jan van Gent

Afbeelding van
microplastic vezels

Noordse stormvogel
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Regels voor afval

Sinds vele jaren zijn er regels voor
vuilnis aan boord en afgifte aan wal.
De belangrijkste daarvan zijn:
• Het MARPOL verdrag van de IMO

(de Verenigde Naties organisatie
voor de scheepvaart) bepaalt dat
in de Noordzee enkel fijngemalen
voedselresten overboord mogen. 

• De Europese richtlijn 2000/59/EC
(HOI richtlijn) schrijft voor dat alle
schepen op Europees grondgebied
hun afval in de haven dienen af te
geven. 

Zowel de HOI richtlijn als MARPOL
schrijft voor dat havenstaten voor
goede ontvangstvoorzieningen
moeten zorgen.

Het SFAV Systeem
Met de regeling van Stichting
Financiering Afvalstoffen Visserij (SFAV)
is de visserij al vele jaren voorloper in
Nederland en zelfs op internationaal
gebied. Door een soort abonne men -
ten systeem kan vrijwel de gehele
Nederlandse vissersvloot op een snelle,
efficiënte en schone manier vloeibare
afvalstoffen afleveren in de haven. 
Ze hoeven bij afgifte niet extra te
betalen, ze hebben immers een
abonnement. Indirecte financiering
wordt dit ook wel genoemd. Al sinds
1994 kan op deze manier bilgewater,
afgewerkte olie en ook KGA (vet,
poets doeken, verfresten etc.) worden
afgegeven. Ook zware olie residuen
kunnen tegenwoordig via dit systeem
worden afgegeven. Vrijwel de gehele
Nederlandse vloot als ook de vlag -
schepen zijn 'lid' van de SFAV. Alleen
huishoudelijk afval is nog geen deel
van dit succesvolle systeem.

Fishing for Litter
In een aantal Noord-Europese havens
wordt het door vissers uit zee op -
geviste afval aan wal gebracht. 
Op deze manier worden jaarlijks grote
hoeveelheden  afval uit zee gehaald
door Nederlandse vissers, in 2007 was
dit ruim 145 ton (bron: KIMO).

Hoe belangrijk het opvissen van afval
ook is, het blijft opruimen van afval dat
niet in zee terecht had moeten komen.
Het zou mooier zijn als al het afval aan
wal zou belanden. Dit zou bijvoorbeeld
kunnen door het opnemen van vast
afval in het genoem de SFAV systeem 
of een andere indirecte financierings -
methode. Ook zouden er betere 
afgifte mogelijk heden in de havens
moeten zijn.

Oplossingen

plastic overboord.
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Nuttige links
voor meer informatie over…

Afval in zee wereldwijd
www.unep.org/regionalseas/marinelitter

Afval in de Pacific
www.algalita.org/research

Afval in de Noordzee
www.wageningenimares.wur.nl/NL/
dossiers/plasticafval
www.zeevogelgroep.nl
www.kimointernational.org

Deze brochure is een uitgave van Stichting De Noordzee. 
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen. 
Telefoon 030 234 00 16
Email info@noordzee.nl
www.noordzee.nl

Organisaties die de brochure ondersteunen
• Stichting ProSea • Stichting Financiering Afvalstoffen Visserij • Productschap Vis
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