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Nienke Dijkstra is een fervent zeiler. Toen 
ze eens op haar lievelingszandplaat Het 
Rif in de Waddenzee een groot vat vuil 
water vond, gebeurde er iets. ‘Ik dacht: 
als ik het niet meeneem, dan komt het in 
zee.’ Nu organiseert ze regelmatig zeil-
tochten met groepen naar Het Rif om daar 
op te ruimen. Met de opbrengst van de 
tochten zet ze zich in om ook in breder 
verband iets te doen aan de plastic soep in 
de Waddenzee. ‘Ik merk dat veel mensen 
zich wel bewust zijn van het probleem, 
maar het lastig vinden te bepalen wat zij 
kunnen doen of het gevoel hebben dat ze 
geen verschil kunnen maken. Toch is dat 
geen reden om niet aan de slag te gaan’, 
vindt Dijkstra. ‘Het begint er al mee dat 
we minder kunnen gebruiken, we putten 
de aarde uit met ons grondstofgebruik. 
Wat je niet gebruikt kan niet in zee komen 

en alles wat jij opruimt is meegenomen.’
Dijkstra stuurde een brandbrief om het 
plastic-probleem in de Waddenzee op de 
bestuurlijke agenda te zetten. Sinds vorig 
jaar is er een actieplan waarmee beheer-
ders in het waddengebied aan de slag zijn 
om het plastic afval terug te dringen. ‘Ik 
heb geleerd dat wanneer je mensen met 
elkaar verbindt, je ongelooflijk veel kunt 
bereiken. En wat is nou leuker dan samen 
de wereld mooier maken?’

DOE EENS WAD ZEILTOCHT
Wil je een keer mee met Nienke Dijkstra? 

U bent welkom, zowel individueel als met 

een eigen groepje. De eerste tocht in 2019 

staat gepland op Goede Vrijdag, 19 april. 

Voor het broedseizoen uit Het Rif  

schoonmaken. Kijk voor meer informatie op:  

www.doeeenswad.nl.

‘Als ik doe wat ik kan, jij doet wat jij kunt en we vragen anderen om dat ook te doen:  
hoe ver kunnen we dan komen?’ Dit is het motto van Nienke Dijkstra. Ze wist allerlei partijen  
te verbinden en voert zo een steeds krachtiger strijd tegen de groeiende berg plastic flesjes, 
ballonnentouwtjes, snackverpakkingen en een hele hoop andere troep in de Waddenzee.

TEKST: JOJANNEKE DRIJVER

JUTZAKJE CADEAU
Nienke Dijkstra heeft jutzakjes ont-

wikkeld waarmee je ook zelf aan de 

slag kunt. Het jutzakje is gemaakt 

van jute, een natuurlijk materiaal. 

Het juten zakje bevestig je gemak-

kelijk aan een broekriem of rugzak.

De Waddenvereniging verkoopt de 

zakjes voor € 7,50 in de online web-

shop. Als u in de maanden december 

of januari voor meer dan € 75 aan 

artikelen bestelt, dan krijgt u het 

jutzakje cadeau, zolang de voor-

raad strekt. Met uw aankoop steunt 

u zowel de Waddenvereniging als 

Nienke Dijkstra in hun strijd voor 

een mooie Waddenzee! Ga meteen 

naar: www.waddenvereniging.nl/

winkel.
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HENK PRINS, HARLINGEN

‘Ik houd mij tegenwoordig 
iets meer in’

Henk Prins noemt zichzelf BOA, bijzonder 
opsporingsambtenaar. Door zijn opval-
lende oranje lelijke eend, volgestouwd 
met afval, is hij een lokale bekendheid 
geworden. Dagelijks trekt hij langs de 
afvalroutes van Harlingen. Het meeste 
afval verzamelt hij in het havengebied. 
Vorig jaar was dat 20 kuub. ‘Ik had mak-
kelijk nog veel meer kunnen verzamelen, 
maar ik houd mij tegenwoordig iets meer 
in. Het ging te veel mijn leven beheer-
sen.’ Elk jaar probeert Prins, naast op-
ruimen, nog een stap vooruit te maken. 
Hij organiseerde ludieke protestacties, 
regelde grote ‘Doe mee verlos de zee’-
afvalbakken en maakte afspraken met de 
gemeente en bedrijven. Nu heeft hij zijn 
pijlen gericht op een nieuw onderwater-
systeem dat er met een belletjesgordijn 
voor zorgt dat afval in het water zich op 
één plek concentreert. Bij een pilotpro-
ject in Kampen werd zo 87 procent van 
het afval verwijderd.

Naast Nienke Dijkstra zijn er tientallen andere plastic helden actief. 
Drie voorbeelden uit de dagelijkse praktijk:

Wildrapers
PLASTIC HELDEN          IN ACTIE

GUUS SCHWEIGMANN, 
DE MILIEUJUTTER TERSCHELLING

‘Het plastic moet weer 
waarde krijgen’

Het begon met één man, nu is De Milieu- 
jutter een stichting die elke zaterdag 
mensen meeneemt om drie uurtjes afval 
te jutten op het eiland. Guus Schweig-
mann behoort tot de vaste kern. Met 
de opruimacties halen ze jaarlijks zo’n 
50.000 kilo plastic van het strand. Een 
fantastisch resultaat, maar ook een 
probleem: ‘Op Europees niveau is afge-
sproken dat elke gemeente betaalt voor 
de afvoer van zijn afval. Wij hebben op 
Terschelling 80 kilometer kustlijn om 
schoon te maken. Die kosten betalen 
onze burgers.’ De oplossing ziet hij in het 
ter plaatse recyclen van het opgehaalde 
strandafval. ‘Het plastic krijgt dan weer 
waarde.’

MENNO ONNES, KORNWERDERZAND

‘Met stilzitten  
bereik je niks’

Menno Onnes komt al jaren in Kornwer-
derzand. Volgens hem een heerlijk stukje 
niemandsland. Het is ook een plek waar 
heel veel afval uit de Waddenzee zich op-
hoopt. ‘Ik ben iemand van handen uit de 
mouwen. Zo begon ik met het vullen van 
Big Bags.’ Inmiddels is er een systeem 
ontstaan waarbij Onnes de zakken vult 
en Rijkswaterstaat ze afvoert.
De komst van de Vismigratierivier bij 
Kornwerderzand ziet hij als een kans om 
tot een betere oplossing te komen. ‘Ik 
zou graag een opvangbak willen laten 
maken waarin vuil zich door de zeestro-
ming vanzelf verzamelt. Met een vracht-
wagen en grijper kun je het dan in een 
keer weghalen.’ Rijkswaterstaat voor-
spelt dat een dergelijk plan al snel in de 
tonnen loopt, maar Onnes houdt goede 
moed. Samen met zijn broer heeft hij een 
eerste artist’s impression gemaakt. ‘Met 
stilzitten bereik je niks.’  


