Strandschoonmaak laat strandclubs plastic vermijden
24 maart: Eneco Clean Beach Cup pleit al 10 jaar voor minder wegwerpplastic
De Eneco Clean Beach Cup wordt 10 jaar maar veel valt er niet te vieren. Elke Belg
werpt steeds meer plastic weg en wereldwijd lekt steeds meer plastic in zee. Het
doodt miljoenen dieren, verbrokkelt, dringt in de voedselketen tot op ons bord en
in ons bloed, zinkt naar de bodem, blijft er voor altijd en bedreigt het hele
ecosysteem. De zee levert de helft van de zuurstof, dus zorgen voor de zee, is
zorgen voor onszelf. Strand en water wisselen afval uit en dat kent geen grenzen.
Om de cirkel te doorbreken, nodigen 22 locaties in Frankrijk, België en Nederland
iedereen uit het strand schoon te maken op de Eneco Clean Beach Cup. De
Belgische strandclubs zetten dit jaar ook stappen richting een altijd plasticvrij
strand. Studio Brussel gaat live vanuit de Windhaan in De Haan en ook Westende
krijgt een DJ op bezoek.
Plastic kent geen grenzen
“Plastic is op zich een fantastisch product maar het is absurd dat we iets maken om zo
lang mogelijk mee te gaan en het merendeel ervan meteen weggooien,” vertelt
organisator Sven Fransen. “Er wordt geschat dat 5 à 14 miljoen ton van dat weggegooid
plastic elk jaar in de oceanen belandt, dat is tot 444 kilogram per seconde. Plastic is
overal, van het allerdiepste oceaanzand tot het Zuidpoolijs, en 80 procent van dat afval
komt via rivieren uit het binnenland. Door een strandwandeling met een
lenteschoonmaak te combineren, kunnen we op een aangename manier mensen op het
groeiend probleem wijzen van plastic dat op strand slingert en hoofdzakelijk uit zee
aanspoelt.” Om te benadrukken dat afval geen grenzen kent, nemen dit jaar een
Nederlandse strandbar en vier Franse stranden deel. Het persdossier van ‘Initiatives
Oceanes sur Les Dunes de Flandre’ kan je downloaden via onze Franstalige website.
Met de tiende Eneco Clean Beach Cup sluiten zo 22 locaties aan bij de
strandopruimactie die Surfrider Foundation Europe voor de 25ste keer wereldwijd op
meer dan duizend stranden organiseert. De Belgische surfclubs brachten vorig jaar 3.750
vrijwilligers op de been die meer dan vijf ton afval van het strand ruimden.
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Van Clean Beach Cups naar Clean Beach Clubs
Surfers zien hun speeltuin in een stort veranderen, dus ruimden sommige clubs al 20 jaar
terug hun strand op. Sinds 2010 zijn ze de pijlers van het collectief initiatief Eneco Clean
Beach Cup. “Veel strandclubs werken al aan de drooglegging van de stroom plastic naar
zee maar voor de tiende verjaardag willen we alle surfclubs stimuleren nog meer een
voorbeeld te zijn in samenwerking met de federatie Wind & Watersport Vlaanderen,”
vertelt Sven. “Om het duurzaamheidslabel Clean Beach Club te krijgen,” vult Tommy
Maenhaut van WWSV aan, “moeten clubs minstens twee opruimacties per jaar
organiseren, de peukenproblematiek aanpakken door bijvoorbeeld rookvrije zones aan te
leggen en vier veranderingen doorvoeren richting minder plastic: rietjes en
wegwerpbekers verbannen, individuele verpakkingen vermijden, geen PET-flessen
verkopen,… Op inspiratiesessies worden goede voorbeelden uitgewisseld en de clubs
krijgen extra begeleiding rond afval, energie, waterverbruik, regenwaterrecuperatie, ledverlichting, sensibiliseren en zo meer.”
Microplastics bedreigen mens en milieu
Zeeplastic versnippert mettertijd tot onopruimbare microplastics. Dat zijn sponsjes voor
andere toxische stoffen en ze belanden via zeezout, garnalen, oesters of mosselen weer
op ons bord en dringen zelfs tot in ons bloed door… We lozen ook zelf microplastics in
zee als we onze synthetische kledij wassen, bepaalde verven, tandpasta’s of scrubs
wegspoelen en zelfs als we onze autobanden verslijten. “Tot 5500 per dag per Vlaming,”
vertelt Colin Janssen, professor milieutoxicologie aan de Universiteit Gent. “Die
microplastics zijn gevaarlijker voor het marien milieu dan voor de mens, 90 procent zinkt
naar de bodem en daar gaan we binnen de 10 jaar de grens van definitieve beschadiging
aan het ecosysteem overschrijden. De vraag is waar voor de mens de drempel ligt, aan
welke concentraties zullen de negatieve effecten beginnen opspelen?” Extreem veel
microplastics leiden bij proefdieren tot chronische ontstekingen, waar onder andere
kanker vaak mee begint, en hebben een negatieve invloed op vruchtbaarheid en
levensduur…
Tij is nog te keren door minder gebruik
Iedereen kan de oceanen van de ondergang redden door minder plastic te gebruiken en
er meer te hergebruiken. Afbreekbare plastics bestaan maar doen het voorlopig enkel in
een gespecialiseerde compostinstallatie. De tiende verjaardag van de Eneco Clean
Beach Cup kan vieren dat er eindelijk Europese maatregelen aankomen. Plastic wattenen roerstaafjes, rietjes, bestek, borden en ballonstokjes worden verboden en er komen
streefcijfers voor recyclage. “Dat is zeker een goede zaak,” weet Sven Fransen, “maar er
belandt nog zo veel meer plastic in zee en als je de voorspelde stijgcijfers ziet, moeten
we de lat hoger durven leggen dan één derde van alle drankflessen tegen 2025 uit
gerecycleerd materiaal maken en de plastic voedselverpakkingen met 25 procent
verminderen tegen 2030…” Andere landen tonen meer ambitie: Kenia verbood vorig jaar
de import en productie van alle wegwerpplastic, India wil tegen 2022 af van alle nietherbruikbare plastic.
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Trieste recyclagestatistiek kan beter
De prijs voor de wereldstatistiek van het jaar ging in 2018 naar alle plastic afval dat nooit
gerecycleerd is: 90,5 procent. “Wij Belgen halen het flink op maar recycleren slechts 43
procent, meestal naar minderwaardige kwaliteit en dat kan slechts één keer,” vertelt
Sven. “Gelijke kwaliteit aanhouden lukt nog maar voor vijf procent en dat kan dan vijf à
zes keer. Meer en beter recycleren is een must maar als we ons plastic verbruik niet
tegelijk reduceren, blijven we de zee bedreigen.” De PMD-zak telt te veel verschillende
soorten plastic voor een optimale recyclage en met de geplande uitbreiding naar zowat
alle plastics, is hier geen verbetering in zicht. Daar ligt het grote voordeel van statiegeld.
Zo goed als alle flessen worden rechtstreeks hergebruikt voor nieuwe flessen. Meer nog,
producenten die op zoek zijn naar kwaliteitsvol gerecycleerd PET, kloppen daarvoor aan
bij landen met statiegeld.
De Haan verbiedt wegwerpplastic op het strand
De hoofdlocatie van deze Eneco Clean Beach Cup wist de afvalberg van de beachparty’s
al te reduceren van 35 vuilniszakken naar twee en dat maakt De Haan een voorbeeld
voor de hele kust. “Dat lukte met herbruikbare bekers, peukenbakken, frisdrank in flessen
en zonder rietjes,” vertelt Tom Museeuw van de jeugddienst. Vorig jaar won De Haan zo
10.000 euro op de Eneco Clean Beach Cup en investeerde die in een videowall om de
feestende jeugd te motiveren mee te strijden tegen de plastic soep. “Dit jaar gaan we nog
een stap verder,” stelt schepen voor afval Marleen De Soete, “we verbieden plastic voor
éénmalig gebruik zoals bestek, wegwerpbekers, rietjes en roerstaafjes voor alle horeca
en organisatoren van events op het strand, in de duinen, het bos en alle openbare
parken. Ook ballonnen en plastieken snippers zijn niet meer toegelaten in deze zones.
Onze verenigingen kunnen gratis herbruikbare bekers en een industriële
vaatwasmachine lenen.”
Ecover gaat voor recycleerbaar én hervulbaar
Een fles van enkel gerecycleerd plastic die ook integraal gerecycleerd kan worden, bij
Ecover bestaat ze al. “Tegen 2020 willen we al onze verpakkingen zo,” vertelt
innovatiemanager Tom Domen. “Plastic is licht en onbreekbaar, het heeft zeker
voordelen, maar eenmalig gebruik is absurd. Daar moeten we sowieso van af. De
wereldwijde plasticproductie stijgt zo snel dat we niet met recyclage alleen het
plasticprobleem een halt kunnen toeroepen. We moeten tegelijkertijd voor een radicale
reductie gaan. Onze flessen zijn tot 100 keer navulbaar en dat kan vandaag al in veel
natuurvoedingswinkels. Door het groeiend besef bij consumenten en supermarkten is er
een momentum om hervul nu echt te laten doorgroeien. We verbeterden
onzevulautomaat, nu kan een fles hervullen zonder morsen. Die willen we verder uitrollen
en de natuurvoedingswinkels en supermarkten ondersteunen om hergebruik bij alle
klanten aan te moedigen. Dit wordt onze refillution!"
Oway durft plastic vervangen
Oway staat voor de Organic Way en het kappersmerk toont dat milieuvriendelijk en
duurzaam in elk facet wel degelijk kan. De ingrediënten zijn bio-dynamisch, fair trade en
niet getest op dieren, de gebruikte chemie is groen en de verpakkingen oneindig
recycleerbaar. En dat aan een marktconforme prijs met een ongeëvenaard resultaat. “We
moeten plastic durven vervangen want zelfs de afbreekbare versie blijft veel te lang in de
natuur hangen,” vertelt Glenn Heyninck van Oway België. “Wij wachten niet op
wetgeving. Elk element van onze verpakkingen verkleint onze ecologische voetafdruk en
is recycleerbaar, zoals glas en metaal maar ook hout, katoen, bamboe en papier. Op de
Eneco Clean Beach Cup kan iedereen onze nieuwe shampoo en conditioner testen, die
zit in een alumunium tube met een dopje van zetmeel.”
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Partners
Dankzij de partners kan de Eneco Clean Beach Cup met veel lawaai om een meer
duurzame wereld vragen. Eneco doet dat via 100 procent duurzame en lokaal via wind
en zon opgewekte energie , Ecover gaat 100 procent voor flessen uit gerecycleerd
plastic, Oway kiest voor eindeloos recycleerbare verpakkingen, National Geographic
STOPMETPLASTIC onderzoekt, informeert en motiveert om bewust om te gaan met
wegwerpplastics, Renewi herwerkt plastic afval tot grondstof, Volvo drijft het gerecycleerd
plastic in nieuwe wagens aanzienlijk op en recycleert het plastic in de oude, hoofdlocatie
De Haan is een voorbeeld voor de aanpak van wegwerpplastic op het strand. Studio
Brussel, NRJ, La Dernière Heure, La Libre Belgique, Het Nieuwsblad, Newsmonkey,
Metro en Flair helpen de boodschap verspreiden, net als Urbanus de Vuilnisheld en de
NorthSeaChefs. De Lijn, B-Rail, Surfrider Foundation, Wind-en Watersport Vlaanderen
en Abusol leveren logistieke steun.
Deelnemende locaties
- Frankrijk Dunkerque
Leffrinkhoeke
Zuidkote
Bray-Dunes
- België Royal Sand Yacht Club – De Panne
Side Shore Surfers – De Panne
KYC - Koksijde
Surfclub Windekind – Oostduinkerke
Zeedijk ism Koko Loco – Nieuwpoort
De Kwinte – Westende
VVW Outside – Oostende
Ostend Sailing & Phare East – Oostende
Twins – Bredene
Windhaan – De Haan
Surfing Elephant – Wenduine
O’Neill Beachclub – Blankenberge
Icarus Surfclub – Zeebrugge
Anemos – Knokke-Heist
RBSC basis Duinbergen – Knokke-Heist
RBSC basis Zoute – Knokke-Heist
Surfers Paradise – Knokke-Heist
- Nederland Moio Beach - Cadzand
www.enecocleanbeachup.be
www.facebook.com/cleanbeachcup
#enecocleanbeachcup
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Over Eneco
Eneco en de surfers delen dezelfde passie voor zon en wind. Surfers krijgen er een
kick van, Eneco haalt er groene stroom uit. De duurzame koers brengt Eneco aan de
top van het groenestroomklassement van Greenpeace. Eneco wil een voorloper zijn
en blijven van een toekomst waar duurzaamheid elke dag centraal staat. Eneco is
een pionier op het vlak van 100 procent duurzame en lokale stroom opgewekt door
zon en wind.
Meer info
Organisator
Sven Fransen
0477/23.61.30
sven@enecocleanbeachcup.be

Woordvoerder
Kristof Bouckaert
0486/16.41.29
kristof@teksteffect.be

WAT KUN JE ZELF DOEN AAN HET AFVALPROBLEEM IN ZEE?
Refuse
Weiger waar je kan of kies een alternatief zonder plastic, de afvalstroom naar zee laten
opdrogen is de beste oplossing.
Reduce
Waar weigeren moeilijk ligt, is verminderen ook goed. Niet alles hoeft apart verpakt te
zijn, toch?
Reuse
Door hetzelfde plastic te hergebruiken, gebruik je er ook minder. Of geef jouw spullen
door aan anderen. Gooi niet te snel weg, herstellen kan ook.
Recycle
Het plastic dat je wel gebruikt, recycleer je natuurlijk zo goed mogelijk. Maar na vijf à zes
keer wordt het onbruikbaar, de kring is niet oneindig.
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10 TIPS OM JE PLASTIC VOETAFDRUK TE VERKLEINEN
1. Kies voor de kraan
Water is goed voor je, maar water in een fles is niet zo goed voor het milieu. Eén plastic
fles vraagt drie liter water om ze te maken en ze reist vaak kilometers voor we er van
drinken. Kraantjeswater is veel goedkoper en gezond.
2. Doe het met minder
Koop zo veel mogelijk onverpakt voedsel, dat kan goed op de markt of in een
verpakkingsvrije winkel maar daar zijn er niet veel van. Maar ook als je in de supermarkt
goed oplet, kan je om hetzelfde gerecht klaar te maken tot tien keer minder impact
hebben op het milieu. Door grote hoeveelheden te kopen, vermijd je ook veel verpakking
en het is vaak goedkoper.
3. Kook met de seizoenen
Een komkommer krijgt soms een jasje van plastic die de houdbaarheid met tien dagen
verlengt. Geplastificeerde komkommers komen van ver terwijl je in het seizoen overal
niet-verpakte vindt. Koken met seizoensgroenten betekent dus ook verpakkingen
vermijden, bovendien smaken ze rijker en zijn ze veelal goedkope.
4. Zeg nee tegen plastic tasjes
Het verbod op dunne plastic tasjes aan de kassa’s is eindelijk overal ingevoerd, maar het
geldt niet voor hele dunne tasjes zoals die voor fruit en groenten. Neem daarom
herbruikbare tasjes mee, bijvoorbeeld wasbare van katoen.
5. Hergebruik waar je kan
Vermijd voorverpakte, individuele porties. Gebruik bijvoorbeeld een koekjesdoos. Plastic
folie kan je vervangen door bijenwasdoek. Gebruik voor eten en restjes herbruikbare
bakjes in plaats van plastic zakjes. Gebruik er van glas met een goed sluitsysteem, die
kunnen zelfs van de oven naar de frigo of de diepvries en bewaren langer. Maak ook de
thermos weer hip, koop een herbruikbare beker voor warme drankjes onderweg zoals
koffie of thee.
6. Beat it
Koop cosmetica zonder plastic scrubbolletjes. Zie je bij de ingrediënten polypropyleen,
polyethyleen, polyethyleentereftalaat of polymethylmethacrylaat, laat ze dan maar staan.
Of handiger download de app ‘Beat the Microbead’ die je vertelt of er plastic in zit of niet.
7. Was zonder plastic
Koop kleding van natuurlijke materialen. Mijd kleding in polyester, acryl, lycra, nylon,
spandex, fleece, want dat is eigenlijk allemaal plastic en stroomt via je wasmachine naar
zee.
8. Kies een alternatief
Kies voor verpakkingen die in de blauwe zak passen of zoek naar een alternatief.
Wasmiddel kan in karton, gebruik lucifers in plaats van een aansteker, azijn en
natriumcarbonaat zijn natuurlijke wondermiddelen bij de lenteschoonmaak, koop haar- en
tandenborstels van bamboe…
9. Geef een tweede leven
Koop en verkoop tweedehandsartikelen. Je vindt alles tweedehands, goedkoper en vaak
even goed. Zo verminder je de hoeveelheid plastic die in de afvalstroom terechtkomt.
Maak leuke dingen met wat je eerst wou weggooien.
10. Recycleer
Recycleer zo goed mogelijk, bepaalde plastics die niet in de blauwe of roze zak mogen,
worden wel apart verzameld in het containerpark. Let er even op bij je volgende
bezoekje.
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