De Haan en Mooimakers schakelen samen met de andere kustgemeenten een versnelling hoger
in strijd tegen zwerfvuil

Uniforme, duurzame strandafvalbakken voor de hele kust
De Haan en Mooimakers drijven samen met heel wat andere Vlaamse kustgemeenten de strijd
tegen zwerfvuil op. Ze kiezen voor één uniforme en herkenbare aanpak van sluikstorters, ook
tijdens het laagseizoen. Dit door middel van opvallende, duurzame strandafvalbakken die met de
steun van Mooimakers – het Vlaamse samenwerkingsverband tegen zwerfvuil van OVAM, Fost Plus
en de lokale besturen (VVSG) - op 32 verschillende plekken langsheen de kustlijn worden
geïnstalleerd.
Zwerfvuil is een bijzonder hardnekkig probleem aan de kust. Niet alleen tijdens de zomer, wanneer
de (dagjes)toeristen massaal naar zee trekken, maar ook tijdens het laagseizoen, wanneer de
stranden populair zijn bij wandelaars. De kustgemeenten zijn zelf vragende partij voor extra
maatregelen om hun stranden proper te houden. Mooimakers begeleidt in intensieve
coachingstrajecten verschillende kustgemeenten bij het opstellen van actieplannen tegen zwerfvuil
en sluikstort, op maat van de specifieke lokale situatie.
Een van de acties die in het coachingtraject met de gemeente De Haan naar voor werden geschoven,
waren duurzame strandafvalbakken die tijdens het laagseizoen op het strand worden geplaatst. Naar
analogie met reeds bestaande projecten in binnen- en buitenland, waaronder Koksijde, Oostende en
Calais, worden het goed zichtbare, houten constructies die meteen de aandacht trekken op het
strand. “We voorzien op de strategische plekken op ongeveer elke kilometer van ons 11 km lang
strand een verzamelbak waar zowel het afval van de strandbezoeker als het afval dat aanspoelt op
het strand en door een vrijwilliger wordt ingezameld, in terecht kan. De steeds grotere groep
vrijwilligers die het strand helpen afvalvrij houden hoeven zo niet meer kilometers te zeulen met het
afval. Een afvalvrij strand is dan ook de betrachting” als burgemeester Peter Breemersch.
De Haan krijgt de eerste nieuwe strandafvalbak, maar de komende weken volgen er nog 31 andere
bakken in de andere kustgemeenten. “Het is mooi dat een project dat uit een van onze
coachingtrajecten komt al meteen bij de lancering wordt uitgebreid naar zo goed als de volledige
kuststreek”, reageert Els Gommeren, Coördinator bij Mooimakers. “Die uniforme aanpak, met
dezelfde strandafvalbakken en dezelfde boodschappen voor de hele kustlijn, zullen de
herkenbaarheid én de impact alleen maar vergroten.”
Met de nieuwe strandafvalbakken willen de kustgemeenten de strandgangers aanmoedigen om hun
afval onderweg bij te houden en het dan netjes weg te gooien waar het thuishoort. Maar de bakken
zullen ook het werk van de vele vrijwilligers vergemakkelijken, meent Tim Corbisier van de 'Proper
Strand Lopers “Onze omgeving proper houden is ieders verantwoordelijkheid en vooral het strand is
erg kwetsbaar. Wat in zee belandt komt ook in ons drinkwater terecht. Een proper strand is een
eerste stap naar een plasticvrije oceaan. De strijd tegen de plastic soep start lokaal en iedereen kan
helpen.”
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