
Verslag Doe Mee Verlos de Zee Vlissingen, 03 - 12 - 2018.  
Aanwezig: Adriaan, Ivonne, Fezzo(student), Ingrid en Monique. 
  
Doel om bij elkaar te komen is om te kijken naar een vervolg van de schoonmaakactie van de 
haven en strand van Vlissingen. 
  
* Convenant  - Schone Schelde organisatie wordt 19 februari ondertekent door diverse partijen. 
Fijn als daar zoveel mogelijk mensen bij aanwezig kunnen zijn. Wethouder staat hier ook 
achter. Ivonne polst bij de manager Amels. 
  
* Besproken wordt dat we tegen de cultuur/mentaliteit van de vissers aanlopen. De haven wordt 
door vrijwilligers schoongemaakt en vrij snel is de haven weer vervuild door de vissers. Het lijkt 
dweilen met de kraan open. Gesproken is hoe hier op te reageren. Dit wordt vervolgd. 
Graag allen hierover nadenken. 
  
*Een ludieke actie m.b.t. schoonmaken haven zou ook het schoonmaken van de bodem zijn door 
duikers. Ivonne kent een paar duikers, die dit mogelijk wel zouden willen doen. Ivonne neemt 
actie hierop. 
  
*Vanwege de komende vakantieperiode voor de studenten wordt de grote harbour and beach 
clean verschoven naar het nieuwe jaar. In week 3 zal het startsein worden gegeven voor deze 
clean up. De week ervoor is er een overleg- maandag 7 januari om 9.00 uur om zoveel mogelijk 
zaken hieromtrent te regelen. Allen aanwezig. 
  
* Indien het weer meezit, dus geen stortregen wordt dinsdag 11 december een beach clean voor 
studenten georganiseerd. 
Dit is om 11.00 uur vanaf het Nollehoofd Panta Rhei. Ingrid geeft dit door aan de 
studenten. Monique stuurt de studenten aan. 
  
* Noot - Stappen richting schoonmaken, afval verwijderen. Eerst ervaren hoe mooi het strand is, 
zien wat er uiteindelijk dan toch ligt en dan ervaren hoe het is om schoon te maken, het effect 
zien. Dus Doen. 
De haven wordt meer ervaren als industrie terrein en schoonmaken daarvan is niet voor iedereen 
zo inspirerend. Dus altijd starten bij het strand. Haven is stap 2. 
  
* Er is behoefte aan een ruimte waar we bij elkaar kunnen komen om te praten over het strand 
schoonmaken. Een juthonk! 
Dit kan tegelijkertijd dienst doen als museum, vergaderplek, workshop locatie, kinderfeestjes 
locatie, opslagplaats jutspullen, enz.  
Bedoeling is dat dit samen met studenten van de HZ kan worden opgezet en bemenst. Vervolg 
van het groenoffice, dit wordt dan de Bleuoffice (:))) 
Monique gaat polsen in hoeverre strandpaviljoen Pier 7 hiervoor open staat. Voorwaarde is nl 
dat het een locatie wordt aan het strand. Zodat er direct verbinding is met het strand.  
Allen graag meedenken over mogelijkheden. 
  
Wij zien elkaar in ieder geval maandag 7 januari. 



Verslag 7-1-2019 
 

 
Aanwezig: Adriaan, Ivonne, Ingrid, Monique. 
Afwezig: Festo. 
 
* Er waren een aantal dagen gepland voor de beach-clean up waarvan er nu de volgende 
zijn vastgezet; 
 
Woensdag 16 januari - haven clean up. 9.45 verzamelen bij Smoske en van daaruit 2 kanten 
op om de haven schoon te maken. 
Adriaan zorgt voor materialen; 2 visnetten, 2 rollen vuilniszakken, 10 paar handschoenen, 10 
prikkers en 6 ringen. 
 
Woensdag 23 januari - beach clean up , locatie nog bespreken. 
 
Vrijdag 25 januari - 13.30 uur beach clean up, starten vanaf het Nollenhoofd- aansluiten bij 
de vrijdagjutgroep. 
 
Woensdag 13 februari 10.00 – 12.00 uur hadden we toch ook vastgesteld, dacht ik? Zou de 
binnenhaven dan nogmaals kunnen? 
 
Woensdag 20 februari - 10.00 - 12.00 uur beach clean up. 
 
* Bij ondertekenen van Convenant op 19 februari gaat ook iemand van de Vismijn met 
Adriaan mee. Voor contact in de toekomst met de vissers is dit een goed teken. 
 
* Juthonk locatie zoektocht gaat verder. De oude bibliotheek leek een optie. Inmiddels is 
gebeld en is de locatie was al verhuurd of verkocht. Ik heb Onno Bakker van het Muzeeum 
weer benaderd voor mogelijk ruimte in de Oostbeer. Ingrid heeft de subsidie aanvraag 
verstuurd. 
 
* Gesproken wordt hoe we studenten meer kunnen motiveren en blijvend betrokken laten zijn 
aan het schoonmaken van de havens, stranden. Monique wil bij de nieuwe studenten een 
praatje gaan houden, daarna jutten. 
 
*Adriaan heeft gesproken met de Reclassering en zij zullen maandag 14 januari afval  
prikken langs het talud aan de PietHeinkade en Damen. 
 
*Ivonne heeft de logo’s doorgegeven aan De Gruiter en zij zal op 8-1-2019 een proefdruk 
krijgen. 
 
We hebben geen nieuwe datum gepland voor een volgend overleg… suggestie voor 
maandag 4 maart? Voor Adriaan akkoord, 10:00 uur HZ? Wil je niet voor de week van 
februari 
 
Adriaan heeft een appgroep aangemaakt voor deze jutactiviteiten. Ingrid heb jij geen whats 
app? 



Verslag overleg 11-2-2019 
 
Locatie: Edisonweg 
Aanwezig: Ivonne, Ingrid, Adriaan, Monique. 
 
Tot nu toe is alleen de haven schoonmaak op 16 januari doorgegaan. Verder zijn de andere 
schoonmaakacties gecanceld vanwege slecht weer. Na de presentatie onlangs op de HZ zijn 
studenten enthousiast geworden en willen graag iets doen voor het milieu. 
Tijdens dit overleg is besloten dat we op woensdag 13 februari  het strand gaan 
schoonmaken. 
 
De havenschoonmaak gebeurt op een ander moment (20 februari toch?) en dan zou het fijn 
zijn wanneer we boten kunnen inzetten. Dit moeten roeiboten zijn omdat de motor vast kan 
komen te zitten vanwege het pluis wat in het water ligt.  
Ingrid kreeg een negatieve reactie van de zeevaartschool – scalda over gebruik roeiboot en 
inzetten leerlingen schoonmaakactie. We geven niet op en gaan kijken of er een andere 
ingang is om toch ook deze studenten in te zetten. Ingrid neemt contact met hen op. 
De scouting van de haven Vlissingen wil graag meewerken met een schoonmaak. Monique 
gaat hen benaderen en kijken of zij 2 maart (nieuwe schoonmaakdag?) bereid zijn te helpen 
met hun boten. 
 
Adriaan maakt een planning van activiteiten in excel. 
We plannen nu 3 x per maand op woensdag een schoonmaak/jut. Strand, Haven, Kanaal. 
 
We willen nog kijken wanneer en waar Orionis gaat schoonmaken. Na telefoontje met Rinus 
Koets, die bij Orionis werkt blijkt dat Orionis naar hotspots gaat of op vraag naar locatie waar 
veel zwerfvuil ligt. Je kan hem dus benaderen al stopt hij met dit werk in augustus 2019. 
 
Ingrid wil de zwerfvuilapp in werking brengen. Deze app brengt het zwerfvuil in kaart.  
 
Ingrid geeft aan dat de studenten een kunstwerk willen maken wat met afval te maken heeft 
of van afval. 
Ivonne geeft aan dat we beter de studenten op een andere manier bewust kunnen laten 
maken. Door het afval te verzamelen, inventariseren - hier een film o.i.d. van maken en 
tijdens de intro week in augustus dit doorgeven aan de volgende studenten. Zo ontstaat een 
vervolg en hoeft niet steeds elk jaar met nieuwe studenten opnieuw begonnen te worden. 
Ingrid neemt dit op. Creativiteit hierbij is belangrijk. 
 
Ook een idee voor de studenten is een creatieve prullenbak maken op de supermarktroute. 
Ook dit pakt Ingrid op. 
 
Convenant Schone Schelde 19 februari staat te gebeuren. Wij zijn daarbij aanwezig. Vanuit 
de HZ spreken ws 2 studenten. 
 
Zou iemand nog een initiatievenlijst kunnen maken met daarin de contactgegevens? 
Voorbeeld; Reclassering en Orionis 
 
Juthonknieuws 
 
Tot nu toe is het nog niet gelukt een locatie te vinden waar we als jutters bij elkaar kunnen 
komen, museumpje laten ontstaan, spullen opslaan, toeristen ontvangen, workshops geven 
van jutsels, enz.  
Locatie Oostbeer is door Monique geprobeerd door een mail aan Onno Bakker van 
Muzeeum. Hij heeft nog niet gereageerd. Adriaan en Ivonne gaan hier achteraan.  
 



Vraag van Monique…laten we meer mensen aansluiten bij ons overleg? Ja. We vragen 
‘Dutch Wave Makers’ - actie Ivonne 
En Rudi Wijnacker van DMVDZ wordt ook gevraagd of hij wil mee vergaderen.- actie 
Monique 
 
Idee staat nog om strandpaviljoens te benaderen om daar jukzakjes op te hangen aan 
ludieke kapstok, die toeristen mee kunnen nemen om te jutten en dan tegen inlevering een 
versnapering kunnen krijgen. De kapstok maken is misschien weer iets voor studenten.  
 
Volgend overleg is op maandag 4 maart om 10.00 uur Edisonweg. 



Overleg 11 Maart 2019. 
 
Notities: Rebecca Hart (HZ Green Office member) 
 
Locatie: Edisonweg 
Aanwezig: Ivonne, Ingrid, Adriaan, Monique, Karin Witkam (Dutch Wavemakers), Rudi 
Wijnacker 
 
Vandaag zijn twee nieuwe partijen aangeschoven bij het overleg. Karin Witkam van Dutch 
Wavemakers en Rudi Wijnacker van DMVDZ en tevens fotograaf/hout bewerker. 
We beginnen het overleg met een introductie ronde. 
 
Dutch Wavemakers 
Quote van de zsl.nu website: “‘Dutch Wavemakers' is a program in which ZSL creates added 
value for the promotion of water expertise and the development of water awareness, together 
with our stakeholders and project partners.” 
Karin licht toe over Dutch Wavemakers. Op een landelijk niveau promoten ambassadeurs, 
zoals jonge watersport atleten en studenten, water gerelateerde thema’s onder de jeugd. Dit 
wordt onder andere gedaan met gastlessen, waterlabs voor jongeren, deelname aan grote 
watersport evenementen en bijwonen van handelsmissies. Er is een digitaal 
opleidingsprogramma voor ambassadeurs. 
De drie belangrijke thema’s zijn: Voldoende, Veilig en Schoon. 
Karin geeft aan nog een goed beeld te moeten krijgen van hoe Dutch Wavemakers zou 
kunnen aansluiten en wat we voor elkaar kunnen gaan betekenen. 
 
Rudy Wijnacker geeft aan graag een maatschappelijke bijdrage te willen leveren. Naast 
fotografie is hij ook maker van strand art en houtbewerking projecten. Hiermee wil hij graag 
meewerken om vooral Vlissingen/Zeeland meer in beeld te gaan brengen. Tevens heeft hij 
een achtergrond in marketing en communicatie. 
 
Doe Mee Verlos de Zee 
Monique geeft een korte omschrijving van DMVDZ. Een landelijk burgerinitiatief met 
momenteel 11 jutbakken door Zeeland, zoveel mogelijk langs de kust. 
In Zeeland zowel als landelijk in samenwerking met kust beherende instanties. Steeds meer 
bedrijven sluiten zich aan voor samenwerking. Ook is er, vanuit initiatief van Monique, 
educatie aan jonge kinderen. 
 
 
 
Lopende zaken 

- Hoe spreken we de vervuilers aan? 
Schoonmakers van boten, maar ook de schippers zelf. Vooral bij het afspuiten van de 
boten in de haven gaat het al snel mis met vuil wat van dek wordt gespoten. Uit de 
discussie komt naar voren dat dit vooral ook met de cultuur te maken heeft. 
 

- Fishing for Litter steunt vissers met Big Bags voor afval en brengt hiermee een goede 
bijdrage tegen water vervuiling onder vissers. Toch gaat het ook bij de vissers die hierbij 
zijn aangesloten ook nog vaak mis met het afspuiten van de boten. Hoe kan dit contact 
met de vissers beter? 
 

- Meldingen bij de gemeente over water vervuiling komen allemaal weer bij Adriaan terecht 
met weinig ondersteuning van de rest van de gemeente. 
 

- Frequentie van de schoonmaak acties in de binnenhaven. Adriaan geeft aan dit te willen 
reduceren naar uiteindelijk 1 keer in de twee maanden. 
 

- De Scouting heeft aangegeven momenteel te druk te zijn maar willen graag in de 
toekomst meer aansluiten. 
 



- Het convenant Schone Schelde geeft een goed podium voor meer samenwerking. 
Rapportages van de schoonmaak acties en de knelpunten zouden gedeeld kunnen 
worden met de leden van het convenant. 
 

- De resultaten van de schoonmaak acties moeten meer worden vastgelegd, door middel 
van een app, via het gebruik van #trashtag op sociale media. Wellicht is het 
inventariseren van clean-up shopper tassen ook een idee. Bijvoorbeeld, deze tas heeft 
een inhoud van 5% blik, 70% vissers netten en 25% plastic van verpakkingen van 
levensmiddelen… etc. 
 

- Ingrid geeft aan dat Hans, een strandwacht, meer wil gaan doen. Bijvoorbeeld ook het 
aanspreken van toeristen op het thema vervuiling. Monique en Rudi willen graag samen 
met Ingrid in gesprek gaan met Hans over de mogelijkheden. 
 

- Er wordt aan gewerkt om het Juthonk tot realisatie te brengen. 
Locatie Oostbeer is nog een mogelijkheid. Het is een rijksmonument, mogelijk zou het 
onderhoud hiervan door DMVDZ kunnen worden verzorgt, zolang het als locatie gebruikt 
kan worden als samenkomst plek voor jutters, workshop ruimte, etc.. Het verzoek 
hiervoor ligt bij de gemeente. 
Een andere mogelijke locatie is het hotel Westduin. Hier zijn ook al wat schoonmaak 
acties in de omgeving aanwezig. 
 

- De jut acties worden van de zomer wat minder, dit door de betaalde schoonmaak voor het 
toeristen seizoen. In september zullen de jut acties weer verder worden opgepakt. 
 

- Zaterdag 16de maart is NL Doet, DMVDZ doet hier dit jaar niet aan mee, wordt volgend 
jaar weer opgepakt. 
 

- Schoonmaak acties van de week van 11 maart gaan niet door. *Door 
weersomstandigheden is de schoonmaak actie van woensdag komen te vervallen. 

 
Actiepunten 

- Hoe pakken we de vervuiling in de Binnenhaven aan? Wie zijn de aanspreek punten? 
Iedereen graag brainstormen over mogelijke oplossingen. 
 

- HZ Green Office gaat studenten meer aansturen tot het registreren van het afval wat 
tijdens de schoonmaak acties wordt gevonden. (Door middel van een app.) Ook gaan zij 
kijken voor een oplossing voor het probleem met alle peuken die langs de weg liggen van 
het station naar de HZ en het binnenhaven gebied. Een mogelijkheid hierin is het 
aanspreken van de fabrikant van een prominent sigaretten merk waarvan de 
verpakkingen veel worden gevonden. 
 

- Adriaan gaat contact zoeken met de sluizen over de mogelijkheden van borden met 
waarschuwingen/informatie over vervuiling in het havengebied. 
 

- Rudi gaat kijken naar opties in het gebruik van Instagram. 
 

- Ivonne geeft aan dat Amels op zaterdag 13 April een schoonmaakactie gaat houden op 
het strand. Aansluiting vanuit deze groep: spullen voor de schoonmaak verzorgen? 
 

- Ingrid gaat achter een ruimte aan op de HZ Vlissingen voor het volgende overleg op 8 
april. 

 
Volgend overleg is op maandag 08 april om 10.00 uur locatie HZ Vlissingen. 



Overleg 08 april 2019. 
 
Notities: Rebecca Hart (HZ Green Office) 
 
Locatie:  HZ Vlissingen 
Aanwezig: Adriaan, Ingrid, Rebecca 
Afwezig:  Ivonne, Monique, Karin Witkam, Rudi Wijnacker 
 
 
Afgelopen periode 
 

- Het Green Office heeft i.s.m. Adriaan Luijk op donderdag en vrijdag een deel van het kanaal 
schoongemaakt. Vanuit Middelburg richting Vlissingen, door het lage waterstand was dit 
goedmogelijk. 

- De Vrije school heeft met leerlingen een schoonmaak actie gehouden in Vlissingen op het 
strandje bij de molen. 

- Zie ook de mail van Adriaan ‘Iets schoner in de binnenhaven’: Ontzettend veel materiaal uit de 
schroef van een sleper verwijderd. 

- Er is nu ook een Instagram-account van Doe Mee Verlos De Zee: 
www.instagram.com/verlosdezeezeeland 
Als je plastic hebt gejut en je post het op Insta, tag dan @verlosdezeezeeland 

Punten overleg 

- Woensdag 10-04 volgt de schoonmaak van de Binnenhaven weer. Twee collega’s van Adriaan 
(Gem.Vlissingen) sluiten ook aan bij deze schoonmaak. 
 
Update: 
De schoonmaak van de binnenhaven op 10-04 had een goede opkomst. Door de koude en stevige 
wind is er geen gebruik gemaakt van de boot. 
 
Adriaan gaf aan dat de inzet van de studenten deze keer wat minder leek. 
Na een gesprek met de studenten kwamen wat problemen naar voren.  
Zo was de groepsverdeling qua materialen niet helemaal optimaal, een groep met 4 mensen en 4 
zakken, een andere groep van 3 met 1 zak bijvoorbeeld. Ook hadden sommige studenten geen 
handschoenen.  
 
Rebecca gaat kijken hoe de organisatie van de studenten beter kan. 
Het idee van groepen studenten die elkaar tijdens de schoonmaak aflossen kwam ook uit het 
gesprek. Dit is echter lastig te realiseren door dat het vooraf niet duidelijk is hoeveel en wie er 
aanwezig zullen zijn. Pogingen tot beter inzicht met facebook events leveren tot nu toe ook geen 
goed beeld van mogelijke opkomst.  

- Internationale project week Ingrid 
De Engineering opleiding van HZ organiseert deze week een internationale projectweek; dinsdag 
gaat een groep van internationale exchange studenten op diverse stranden in Vlissingen jutten. 
Van het afval worden kunstwerken gemaakt en kleine zeilbootjes. De kunstwerken en bootjes 
worden vrijdag om 10u gepresenteerd op de HZ. Om 11.30u vindt er een race plaats met de 
bootjes in de Binnenhaven. 
 

- Strandexploitatie Veere: 
Ingrid en Rudi zijn in overleg geweest met Strandexploitatie Veere  
Hieruit kwam voort een mogelijke plek voor een vitrinekast in de strandwacht post(en). Voorbeelden 
van wat er allemaal gevonden kan worden zouden hier in getoond kunnen worden. Rudi wil graag 
aan deze vitrinekast werken. 
Ook is er mogelijkheid voor een meeting locatie in de omgeving van de Panta Rhei, voor een 
drankje of verzamel plek. 
 

- Idee langere termijn locatie: 
Het is nog afwachten op de locatie Oostbeer. 
Adriaan kwam met een super idee voor een locatie, ook als mogelijke locatie voor het Green Office: 
Het Theehuisje aan het Dokje van Perry.  
*Update: Adriaan is hier meteen achteraan gegaan. Helaas zit het theehuisje niet in het beheer van 
gem. Vlissingen maar is het van AVV Vastgoed. http://www.avv-
vastgoed.nl/pand/vlissingen+dok+van+perry+31 

http://www.avv-vastgoed.nl/pand/vlissingen+dok+van+perry+31
http://www.avv-vastgoed.nl/pand/vlissingen+dok+van+perry+31


Helaas geen dus optie. 
 

- Een groep student van de HZ heeft een idee om aandacht te trekken naar het sigaretten peuken 
probleem. Ze willen peuken verzamelen om hier vervolgens de woorden “I love you” te plakken op 
afval bakken. (Adriaan/Ingrid gaan nog 
even na hoe dit zit met toestemming hier 
voor).  
Aansluitend idee van Rebecca: iets 
maken zoals de volgende afbeelding, 
stemmen met je peuk.. 
 

 
 
 
 

- Ingrid is in gesprek geweest met collega’s op de HZ over het mogelijke linken van onderzoek (voor 
vakken) met de schoonmaak acties.  
 

- Convenant Schone Schelde  
De vraag kwam naar boven: wat nu verder met het Convenant?  
Rijkswaterstaat wil een bijeenkomst organiseren met de ondertekenaars nog voor de 
zomervakantie. 
 

- Schema clean-ups: Schema is aangepast, zie bestand in bijlage mail. 
Kanaal schoonmaak 17 – April verzamel plaats voor het Smoske 09:45 
 

- Schoonmaak actie Amels op zaterdag 13 April. 
 

- Symposium plastic afval HZ: 
De HZ is aan het nadenken over een symposium rondom het thema plastic afval. Zie ook de mail 
van Ingrid: ‘Plastic’. 

 
Actiepunten: 
 
Adriaan: gaat achter mogelijke locatie Dokje van Perry aan. *update: helaas niet een mogelijkheid 
 
Iedereen: Graag meedenken over agenda punten volgende meeting. 
 
Iedereen: Brainstormen, Hoe pakken we de vervuiling in de Binnenhaven aan?  
Wie zijn de aanspreek punten? Mogelijke oplossingen? (Terugkomend uit actie punten vorig overleg) 
 
Volgend overleg maandag 13 mei, 10:00 locatie Edisonweg 



Overleg 13 april 2019 
 
Notities: Ingrid de Vries (HZ Green Office) 
 
Locatie:  HZ Vlissingen 
Aanwezig: Adriaan, Ingrid, Monique, Ilse van Rijsbergen 
Afwezig:  Ivonne, Rebecca, Karin Witkam, Rudi Wijnacker 
 
Ilse van Rijsbergen, Projectleider Binnenhaven sluit aan. Zij is verantwoordelijk voor 
gebiedsontwikkeling Wasloods en Ocean Wide.  
 
Afgelopen periode 

- Cleanup strand SSV. We hebben schoon gemaakt. Tevens hebben we sigarettenfilters 
opgeraapt en gemeten hoeveel filters we vinden op een bepaalde locatie. Daarnaast hebben 
we prullenbakken leeg gekiept en gemeten wat we aantroffen. SSV biedt ons aan om hun 
strandpost te gebruiken.   

- Bakfiets: Ingrid wilt graag een bakfiets om de clean-ups  en andere activiteiten vanuit het 
Green Office te faciliteren 

- In aanloop naar bijeenkomst 2 juli: vragenlijst apart invullen  
- Adriaan heeft bidons over als cadeau voor HZ-studenten, neemt die woensdag mee. 
- Initiatief Provincie- Nadine Smits. Zwerfafval in het watersysteem, waar hebben we het over? 

Adriaan stuurt door. 
- Adriaan wilt overgaan naar agendapunten, roulerend voorzitterschap en notuleren. 

Punten overleg 
- We hebben Ilse verteld over waar we mee bezig zijn, de wekelijkse cleanups, waarom we het 

doen (haven operationeel houden, voor het milieu, studenten bewust maken), en waar we 
tegenaan lopen bijvoorbeeld dat we meer moeten communiceren over wat we doen. 

- Ilse geeft de suggestie om van ons initiatief een project te maken, met duidelijke doelen.  
- Ilse geeft de suggestie om een aantal mensen vanuit de overheden uit te gaan nodigen. 
- Woensdag 10-04 volgt de schoonmaak van de Binnenhaven weer. Twee collega’s van Adriaan 

(Gem.Vlissingen) sluiten ook aan bij deze schoonmaak. 

Actiepunten 
- We gaan een projectmatige aanpak gebruiken voor ons initiatief, met duidelijke doelstellingen, 

ons te verbinden met meerdere stakeholders, en beter te kunnen communiceren naar buiten, 
zodat we meer slagvaardig worden.  

- Ilse zal ons op gang brengen hiermee en heeft een template voor een projectplan. 



Overleg 17 juni 2019 - Doe Mee Verlos de Zee Vlissingen! 
 
Notities: Monique Jankowski 
 
10.30 - 12.00 uur. 
 
Aanwezig: 
Adriaan, Ilse, Ingrid en Monique. 
 
Van het vorige overleg-13 mei heeft Ingrid het verslag nog niet naar ons verstuurd, dit komt nog. 
 
Adriaan benoemt dat er weer veel chemisch afval in de binnenhaven terecht is gekomen ondanks gesprekken met 
betrokken partijen. 
 
Omdat Ilse Rijnsbergen tijd heeft gekregen om ons te ondersteunen stond dit overleg in het kader van beschrijven 
van het project. De doelstellingen, wat we gaan doen, enz. 
 
Naar voren is nu in ieder geval gekomen dat we een bijeenkomst willen organiseren met alle betrokken partijen 
rondom de haven( niet alleen de daders) en met elkaar in gesprek over het belang van een schone haven. 
 
Ook willen we een website waarin duidelijk in kaart komt welke schoonmaakacties er in Vlissingen zijn.  
 
Als huiswerk voor het volgend overleg hebben we nu meegekregen om te kijken wat we gaan doen, als concrete 
actie. Ilse stuurt ons het projectplan concept. 
Ook zal Ilse kort aanwezig zijn bij het convenant overleg Schone Schelde op 2 juli in Vlissingen. Dit is al 
doorgegeven.  
 
 
Ingrid heeft met Adriaan nog contact over de clean up/pers komende woensdag. Ingrid houdt ons op de hoogte. 



Notulen 7 oktober, Doe Mee Verlos de Zee Vlissingen 

Aanwezig: Monique Jankowski, Adriaan Luijk, Ingrid de Vries, John Cardol en Arnoud van Haaren 

Actiepunten:  

- observeren bij de vishaven: heeft Monique 2 weken geleden gedaan, gedurende een volgend 
overleg gaan we hier uitgebreider op in en bespreken of dit nog eens herhaald moet worden 

- betrekken van de zeeverkenners: nog niet gebeurd. 

Ingrid nodigt Omri Kleinepier uit voor ons volgend overleg 5 november. Omri is bestuurslid van de 
zeeverkenners en student HZ. 

Monique zorgt voor communicatie naar Rijkswaterstaat, informeert hen over de status van Doe Mee 
Verlos de Zee Vlissingen/ Projectplan Schone Schelde. 

Tijdens dit overleg hebben we het projectplan doorgenomen.  

Naast tekstuele aanpassingen en toevoegingen komt er een ander plaatje op de voorpagina; een 
inspirerend plaatje met water, afval, jutters… 

Monique gaat het document updaten a.d.h.v. de input die zij vandaag heeft gekregen. Ingrid assisteert 
Monique daarbij indien nodig. Na afronding stuurt Monique het plan toe naar alle aanwezigen vandaag, 
die dan weer kunnen reageren. 

Volgende schoonmaakactie is volgende week woensdag 16 okt van 10.00-12.00. Het is dan 
herfstvakantie, maar vanuit het Green Office promoten we de actie wel. We verzamelen weer bij ’t 
Smoske.  

Volgend overleg: 5 november 10:00-11:30u, vergaderruimte B108. Ingrid zorgt vooraf voor koffie en 
thee en wacht iedereen om 10u op bij de receptie van de HZ. 



Overleg 5 november 2019 

Notities: Ingrid de Vries  

Locatie:  HZ Vlissingen 

Aanwezig: Adriaan Luijk (Havenmeester gemeente Vlissingen) , Arnoud van Haren (gemeente Vlissingen), 
John Cardol (gemeente Vlissingen) Ingrid de Vries (HZ Green Office), Monique Jankowski (Doe 
Mee Verlos de Zee Vlissingen), Christoph Sonneck (student delta-management HZ), Bert Beckers 
(productiemanager Amels), Dennis Geertse (facilitair manager Amels), Benny de Ridder (Vismijn 
Vlissingen), Willem de Reus (Waterschap Scheldestromen) 

Punten overleg 

Insteek overleg: samen het probleem van zwerfafval in de kustwateren van Vlissingen onderzoeken, luisteren naar 
elkaars persoonlijke ervaringen, komen tot een gezamenlijk gedragen ambitie en mogelijke oplossingsrichtingen.  

Tijdens het voorstelrondje licht Chris zijn onderzoek toe. Chris doet onderzoek voor Rijkswaterstaat m.b.t. monitoring 
van zwerfafval. Vraag is hoe je burgers en andere stakeholders kunt betrekken bij het doen van onderzoek naar 
zwerfafval in het water; citizen science. En in welke mate de diverse methoden die er bestaan, om te registreren wat 
er wordt gevonden en hoeveel, gebruiksvriendelijk en effectief zijn. Chris werkt hierin samen met het HZ Green 
Office, die in samenwerking met Doe Mee Verlos de Zee Vlissingen en de gemeente, wekelijks schoonmaken op de 
stranden, langs het kanaal en in de Binnenhaven. 

Iedereen is het wel eens dat zwerfafval in de kustwateren in Vlissingen een probleem is. 

Bert Beckers geeft aan zich alleen te willen richten op de Binnenhaven, omdat deze zich binnen de invloedssfeer van 
Amels bevindt. 

Adriaan geeft aan dat er veel gevonden wordt: flessen, kratten, vispluis, schoonmaakmiddelen, vishandschoenen 
enzovoort. Zonder schoonmaakacties gaat het meer schade opleveren aan zowel milieu als schepen. 

Handhaving is moeilijk en intensief, ook al kun je de herkomst bepalen. Aanwijzen is niet genoeg, je moet de 
vervuiler op heterdaad betrappen. 

Ambitie 

Binnenhaven operationeel houden.  

Uiteraard speelt het milieu ook een rol: John geeft aan de milieu en economie verbonden zijn aan elkaar. Als de 
Binnenhaven een milieuprobleem wordt, dan wordt het ook een economisch verhaal. 

Mogelijke oplossingsrichtingen 

Meer monitoring, waar komt het vandaan? Als vervolg op het onderzoek van Christoph Sonneck (Delta management 
HZ) in opdracht van Rijkswaterstaat. 

Onderzoek naar mogelijke alternatieve manieren van opruimen. 

Kades aanvegen door de gebruikers van de kade (Ingrid geeft aan in dialoog te willen gaan met de visserij, specifiek 
de schoonmakers die de dekken schoonspuiten. Ben de Ridder oppert dat het wellicht loont om de jeugd bij elkaar te 
roepen op een zaterdagochtend, bij de schippers.) 

Schepen niet afspuiten met afval op het dek. 

Uitkomsten 

Het was heel goed om zoveel verschillende partijen aan tafel te hebben om een beter begrip te krijgen van het 
probleem en hoe deze op een verschillende manier wordt ervaren door de diverse belanghebbenden.  

Aan iedereen de oproep om na te denken over acties, die we individueel of in samenwerking kunnen doen, Deze 
acties willen we verzamelen in het Projectplan. 7 januari 2020 praten we hier graag over verder. 

 

Doe Mee Verlos de Zee Vlissingen (Monique, Adriaan, Ingrid) continueren in de tussentijd de opruimacties. 



Overleg 7 januari 2020 

Notities: Ingrid de Vries  

Locatie:  HZ Vlissingen 

Aanwezig: Adriaan Luijk (Havenmeester gemeente Vlissingen), Arnoud van Haren (gemeente Vlissingen), 
John Cardol (gemeente Vlissingen) Ingrid de Vries (HZ Green Office), Monique Jankowski (Doe 
Mee Verlos de Zee Vlissingen), Jeroen Boogert (Waterschap Scheldestromen), Johan Drent 
(reclassering). 

Punten overleg 

Aanwezigen stellen zich kort voor, aangezien we Bart Lelij, voorzitter van roeivereniging De Honte, voor de eerste 
keer in ons midden hebben. Bart heeft in december voor de eerste keer een opruimactie georganiseerd en is door 
weer en wind met de roeiers aan jutten langs het kanaal aan de oostkant richting Veere. 

Johan van de Reclassering is ook professioneel duiker, en werkt voor de veiligheidsregio. Hij vertelt hoeveel afval hij 
aantreft tijdens het duiken: “onder water zie je helemaal veel, je houdt je hart vast!” 

Ingrid excuseert zich voor het late toezenden van het verslag van 5 nov en blikt kort terug op de bijeenkomt van 5 
november, die ons waardevolle inzichten heeft gegeven in het ambitieniveau en de manier waarop de diverse 
stakeholders de problematiek ervaren.  

Nu we de problematiek beter begrijpen, is het doel van dit overleg is om te komen tot het benoemen van concrete 
acties. 

Ingrid benadrukt de waarde van dit multi-stakeholder verleg. Als we onderling afstemmen staan we sterker. Ook 
moeten we nog andere partijen betrekken, zoals de Provincie zodat we weten wanneer er gemaaid gaat worden; 
opruimen na maaien werkt slecht; het afval wordt versnipperd en is slecht zichtbaar.  

Er blijken redelijk wat duikers in ons midden. We praten over het idee om een duikopruimactie te organiseren. 
Brandweer doet regelmatig oefeningen in de Binnenhaven/ Kanaal. Zou wellicht gecombineerd kunnen worden met 
detectie/ situatie in kaart brengen wat er wordt aangetroffen. Opruimen/ bergen mag niet tijdens een oefening, geeft 
Johan aan. 

Adriaan geeft aan dat er weer zoveel rotzooi ligt in de Binnenhaven. “Het is hopeloos. Er ligt weer heel veel.” 
Monique zegt: “Opgeven is geen optie.” 

John geeft aan dat we moeten blijven opruimen, maar dat we ook tegelijkertijd moeten gaan naar preventie/ 
bronaanpak. Ingrid vertelt over het onderzoek van Christoph, en dat m.b.v. de data verzameld in de Literatti app over 
aangetroffen plastic wikkels van hoestsnoepjes de fabrikant is aangesproken, die vervolgens heeft besloten om deze 
te vervangen door papieren wikkels. 

Monique geeft aan dat we monitoring-acties moeten onderscheiden van opruimacties, zodat mensen weten wat ze 
kunnen verwachten en kunnen kiezen wat ze kunnen gaan doen. We kunnen ook tijdens één dag zowel een 
opruimploeg als een monitoring groep samenstellen. 

Arnoud benadrukt ook dat we goed zichtbaar moeten maken wat we aantreffen. Ingrid benadrukt dat we de publiciteit 
moeten blijven zoeken. Monique oppert om een journalist uit te nodigen, Bart oppert om opruimacties aan te 
kondigen in de Faam en de Bode. 

John oppert om iemand voor de communicatie te benoemen en eventueel een student aanstellen voor het opstellen 
van een communicatiestrategie. 

Op 25 jan is er een bijeenkomst van Middelburg in beweging. Bart wilt kijken of er sportverenigingen te porren zijn om 
ook hun omgeving op te ruimen. 

Acties:  

Contact opnemen met Provincie over maaien (Ingrid) 

Ingrid nodigt gemeente Middelburg uit voor een volgend overleg. 



Arnoud van Haaren werkt voor gemeente Vlissingen en is gestationeerd bij Orionis. Arnoud zal contact opnemen met 
Orionis over data opruimacties en hen uitnodigen voor een volgend overleg (Monique had contact met Rinus Koets 
maar vermoed dat hij met pensioen is, dus wie is zijn opvolger m.b.t. de opruimacties?) 

Ingrid neemt contact op met Benny de Ridder over in dialoog treden met de schoonmakers van de schepen en de 
schippers, Vismijn, wanneer komt het uit? Donderdagmiddag t/m zaterdagmorgen. Vrijdagochtend is beste tijdstip. 

Ingrid plaatst korte acties op de website van het HZ Green Office (http://www.hzgreenoffice.nl/ in het 
Nederlands en Engels, evenals de verslagen van onze overleggen. 

Ingrid nodigt Liliane Geerling uit voor ons volgende overleg 

Ingrid zal scriptie Chris rondsturen 

Monique maakt een volgend opruimschema voor de jutacties i.s.m. gemeente en HZ. (additioneel hieraan maakt 
Monique met Doe Mee Verlos de Zee schoon op vrijdagmiddag in Vlissingen en op woensdag in Dishoek, op 27 jan 
om 15u gaat Monique jutten met leerlingen van Nehalennia, en op 16 feb om 10u jutten met Amels en familieleden 
op het strand. Een volgende jutactie i.s.m. Amels kan dan De Binnenhaven worden.) 

Bart gaat 25 jan tijdens bijeenkomst Middelburg in beweging proberen sportverenigingen te porren om ook hun 
omgeving op te ruimen. 

John gaat uitzoeken wat de toekomst is van het vispluis: is er een alternatief. Ingrid brengt John in contact met 
stichting Centree. 

John gaat kijken hoe we de situatie op de bodem in kaart kunnen brengen. 

http://www.hzgreenoffice.nl/
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