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‘Het draait 
allemaal om het 
samenkomen van 
mens en zee’

naar mooie plekjes waar je anders niet kunt komen,’ 
vertelt Nienke enthousiast. ‘Het draait allemaal om 
het samenkomen van mens en zee.’ En ja, daarbij 
wordt twee uur lang hard gewerkt om de zandplaat te 
ontdoen van plastic puin. ‘Het is zo ontzettend simpel, 
maar iets tastbaars om de wereld mooier te maken,’ 
meent Nienke. ‘Je bent niet aan het opruimen, maar je 
maakt de wereld een beetje beter. Dat geeft mensen 
een kick. Als je aan het eind van de dag de berg afval 
ziet, dan is iedereen beretrots.’

Hoewel veel mensen Nienke waarschuwden dat 
haar werk slechts ‘een druppel op een gloeiende plaat’ 
was, begon door haar positiviteit en inzet toch het 
balletje te rollen en bereikte het plasticsoep-probleem 
in de Waddenzee ook politici en beheerders van het 
Waddengebied. Daarnaast motiveert Nienke’s 
concrete aanpak mensen om zelf aan de slag te gaan 
en te kijken wat ze nog meer kunnen doen. ‘Inmiddels 
is er in Nederland een community rondom dit 
onderwerp in het Waddengebied , waarin partijen met 
elkaar meedenken. En voor zo’n gebied als het Wad 
doe je het graag.’

Nienke heeft er bewust voor gekozen om geen grote 
groepen mee op sleeptouw te nemen. ‘Met zo’n klein 
groepje heb je een unieke natuurbeleving. Als je met 
acht mensen over zo’n enorme zandplaat loopt, heb je 
echt het gevoel dat je slechts een klein onderdeel in het 
grote geheel bent.’ De kleinschaligheid geeft Nienke 
ook de gelegenheid om haar gasten te voorzien van 
persoonlijk contact en oneindig veel informatie over 
het Wad. ‘Veel mensen denken dat het Wad een grijs 
gebied is,’ vertelt ze. ‘Het Wad moet je echt ontdekken, 
dat lukt niet in één keer. Iemand moet het je laten zien’. 
Er wordt dan ook niet gehaast: ‘de charme van het Wad 
is dat je af en toe vastloopt,’ meent Nienke. ‘Je ligt soms 
een uur te wachten, en het leuke daarvan is dat je zelf 
ziet hoe het water beweegt.’ Een leuke bijkomstigheid 
is dat je tijdens het droogvallen vaak zeehonden kunt 
spotten, die vrolijk rond het schip zwemmen. ‘Dat 
gebeurt omdat je daar gewoon ligt en omdat je de tijd 
neemt. Dat is de kracht van het gebied.’

Wat als we doen wat we kunnen, en we 
verleiden anderen om het ook te doen, 
kunnen we dan samen de wereld nóg 

mooier maken?’ Dat is een van Nienke Dijkstra’s 
motto’s, oprichtster van Doe eens Wad. Al van jongs af 
aan droomde ze ervan om schipper te worden, net als 
haar overgrootvader. Ze zeilde met traditionele, grote 
zeilschepen op de Waddenzee, Noordzee en Oostzee, 
maar haar hart was verknocht aan het Wad. Dit wilde 
ze graag delen met anderen, om mensen te laten 
ervaren hoe mooi de wereld om ons heen is. ‘Zo kijken 
we samen welke kwaliteiten we hebben en hoe we van 
het Wad kunnen genieten, het kunnen behouden en 
het nog beter kunnen maken,’ zegt Nienke. Tijdens het 
varen kwam Nienke vaak afval tegen. ‘Ik vroeg me af, 
“wat moet ik hiermee?”’ Uiteindelijk nam ze toch die 
ene jerrycan mee. Dit gaf  zo’n goed gevoel, dat ze een 
aantal mensen optrommelde voor de eerste 
opruimtocht. Het bleek een groot succes.

Haar bedrijf Doe eens Wad bestond in eerste 
instantie alleen uit de opruimtochten, waarbij Nienke 
maximaal acht deelnemers meeneemt het Wad op 
om een klein deel van het zwerfafval op te ruimen. 
Eén keer per maand vaart ze vanuit de haven van 
Lauwersoog met haar gasten naar Het Rif, een 
zandplaat ten westen van Schiermonnikoog, om 
aldaar afval op te ruimen. Door de stroming komt hier 
veel troep uit de zee terecht. Maar het is niet alleen 
hard werken aan boord van de Raaf . ‘Ik breng mensen 

Het begon met een jerrycan vol 
chemische troep. Nienke Dijkstra 
was met haar schip de Raaf 
drooggevallen op de zandplaat 
Het Rif en besloot de jerrycan mee 
te nemen aan boord om hem naar 
een container aan wal te brengen. 
Dit gaf zo’n voldaan gevoel, dat ze 
nooit meer is opgehouden met het 
opruimen van de plasticsoep

Opruimen met 
Doe eens Wad

M A K E  I T  H A P P E N
Je kunt je gemakkelijk opgeven voor een vaartocht met Doe eens Wad, alleen of met een groep. Naast de 

afvaltochten zet Nienke Dijkstra zich ook op andere manieren in voor een plasticvrije Waddenzee. Kijk voor 
meer informatie, data en prijzen op doeeenswad.nl.
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