
 
 

Persbericht 
 
Ameland heeft schoonste strand van Nederland 
Op vrijdag 5 oktober maakte de directeur van de ANWB, Guido van Woerkom, in Noordwijk de 
winnaar van de verkiezing bekend. Ameland liet in deze strijd Bergen en Den Haag achter zich 
en mag als enige het predikaat “Schoonste strand van Nederland 2007” voeren. 
 
5 oktober 2007   
Ameland hecht zeer veel waarde aan schone stranden. Naast natuur- en milieuaspecten spelen op het 
Waddeneiland ook economische belangen: zonder schoon strand geen toerisme. Daarom doet de 
gemeente er veel aan om het eiland voor zijn inwoners, bezoekers en toekomstige generaties schoon te 
houden.  
 
Het afval op de stranden spoelt aan uit zee of wordt achtergelaten door bezoekers. Ten aanzien van het 
afval dat wordt achtergelaten door strandbezoekers spelen twee factoren een rol: het gedrag van de 
strandbezoeker en de inzamelstructuur op het eiland zelf. Ameland trekt veel natuurliefhebbers die 
weinig tot geen afval achterlaten, maar dat betekent niet helaas dat er op Ameland geen achtergelaten 
afval op de stranden ligt. Zomers vinden er veel grote evenementen op de stranden plaats en de vele 
deelnemers en toeschouwers zorgen voor het nodige afval.  
 
Wat betreft de inzamelstructuur op Ameland: deze kenmerkt zich door een vergaande decentralisatie. 
De gemeente, het loonbedrijf, de strandpaviljoenhouders, strandwachten en evenementenorganisatoren 
hebben allemaal een rol en nemen hun verantwoordelijkheden. Zo zorgt de gemeente voor voldoende 
vuilnisbakken op de stranden en containers bij de strandopgangen, de paviljoenhouders en 
strandwachten voor het op tijd legen van de afvalbakken en het schoonhouden van het badstrand en 
controleert het loonbedrijf dagelijks alle stranden en maakt deze schoon met een machine van de 
gemeente als er veel zwerfafval ligt. Een structuur als deze is mogelijk doordat het aantal partijen 
waarmee de gemeente afspraken maakt beperkt is en de betrokkenheid groot. Ook de betrokkenheid 
van de lokale bevolking is erg groot. Jaarlijks organiseren vrijwilligers verschillende 
‘strandschoonmaakakties’. 
 
Als lid van de internationale milieu- en veiligheidsorganisatie KIMO, pakt de gemeente het vuil in zee 
aan met het project Fishing for Litter. Onder het mom van “Wij jutten afval” zamelt de juttersvereniging 
aangespoeld afval in met materieel dat de gemeente beschikbaar stelt.  
 
Op dit moment zijn de bestuurders van Ameland in Ierland voor een bestuursvergadering van KIMO 
International. Burgemeester Albert de Hoop is voorgedragen als vicevoorzitter van dit gezelschap en dit 
weekeinde is ook van deze ‘verkiezing’ de uitslag bekend.  
 


