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31 maart 2007: Lenteprikkel op de stranden van alle 
kustgemeenten 

Het toeristische topseizoen betekent voor de kustgemeenten een drukte van jewelste. 
Alle straten, pleintjes maar ook het strand dienen er piekfijn bij te liggen om de badgast 
zo goed mogelijk te ontvangen. Om weinig tijd te verliezen, wordt het strand dan ook 
elke dag met een strandreinigingsmachine gekuist. Deze machine is snel en efficiënt 
maar maakt jammer genoeg geen onderscheid tussen natuurlijk materiaal en zwerfafval. 
Met als gevolg: stranden met weinig schelpjes en containers vol zand, schelpen, hout, 
wieren en afval. 

Daarom promoot het Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer om bepaalde strandzones 
die aansluiten bij natuurgebieden met de hand te reinigen. Zo ontstaan er natuurlijke 
stukken strand vol leven en is opnieuw duinvorming mogelijk. Door met de hand te 
reinigen kan er een perfect onderscheid gemaakt worden tussen natuurlijke aanpsoelsels 
en kunstmatig afval. 

Met de Lenteprikkel, een jaarlijkse strandopruimactie in alle kustgemeentes onder 
impuls van het Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer, willen we tevens alle 
strandbezoekers sensibiliseren over de afvalberg die er aanspoelt vanuit zee of op het 
strand achtergelaten wordt. Hoe minder afval, hoe minder er moet geruimd worden. 

De vierde editie van de Lenteprikkel, die plaats vond op 31 maart, kende een groot 
succes. In totaal zamelden 711 vrijwilligers 2379 kg afval in over een lengte van 9,9 
km. Dit is 551,1 kg meer dan in 2006 en bijna 1000 kg meer dan op de eerste editie van 
de Lenteprikkel. 

31% van het ingezamelde afval behoorde tot de fractie Hout. Hout komt hiermee op 
nummer 1 te staan met 752 kg. De grote hoeveelheid hout die teruggevonden is op de 
stranden dit jaar is waarschijnlijk gerelateerd met het stormachtig weer en het springtij 
van twee weken voor de Lenteprikkel. Touw & textiel (593,5 kg) en Plastiek (528 kg) 
vormen samen met Hout 78,72% van de totale hoeveelheid ingezameld afval. De minst 
voorkomende fracties zijn Glas en Rubber. Deze fracties vormen respectievelijk 1,05% 
en 2,27% van de totale hoeveelheid ingezameld afval. 

Als de volumes afval bekeken worden, staat Touw & Textiel bovenaan, net als vorig 
jaar. Touw en Textiel zijn verantwoordelijk voor 30 volume%. Plastiek komt op de 
tweede plaats met 24%. 

Er is heel wat variatie tussen de gemeentes wat de verdeling van de afvalfracties betreft. 
In Bredene werd erg veel Touw & Textiel gevonden (46,7%). In De Haan werd 
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opmerkelijk veel hout verzameld: 179 kg of 57,19% van de totale hoeveelheid afval. In 
de Panne bestond het strandafval voornamelijk uit restafval (40,15%). Middelkerke 
kende een grote fractie Papier en Karton (17,39%). Koksijde telde het hoogste aantal 
deelnemers, waarvan iets meer dan de helft aan de eigenlijke strandopruimactie 
deelnamen; de andere aanwezigen genoten van de randactiviteiten. 

Traditioneel spoelde ook heel vreemd afval aan: een douchekop, pralines, 
shampooflessen, een Spaanse visbak, sinaasappelen en een resem plastic soldaatjes. Een 
deel van het afval oa de shampooflessen en de praline dozen was afkomstig van 
ladingverlies van gestrande containerschip Napoli dat eind januari in Lyme Bay aan de 
grond liep. 

De Lenteprikkel editie 2007 kon ook dit jaar rekenen op heel wat vrijwilligers. Het 
strand werd een stuk properder en heel wat voorbijgangers maakten kennis met de 
afval- en erosieproblematiek aan de kust. Het is de bedoeling dat de bewustmaking niet 
beperkt blijft tot de dag van de Lenteprikkel. 

Hopelijk kan het een aanzet zijn voor meer kustgemeenten om specifieke strandzones in 
de toekomst handmatig te reinigen. Een mooie win-win situatie voor de gemeente 
(lagere kost), voor de strandbezoeker (meer ontdekkingsmateriaal), voor de zeewering 
(een stabieler strand) en voor de natuur (een vloedlijn als vestigingsplaats voor planten 
en gedekte tafel voor dieren). Meer informatie en sfeerfoto's zijn terug te vinden op 
www.lenteprikkel.be 
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Aantal kg per kilometer, vergelijking over 4 
jaar 
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