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Stranden vol banden, manden, speelgoedpony’s en tv’s
PIER ABE SANTEMA

WEST-TERSCHELLING Het was een
drukte van belang gisteren op de
stranden van Vlieland, Terschel-
ling en Ameland. Die lagen bezaaid
met spullen uit containers.

,,Hier gaat je hart sneller van klop-
pen, als eilander’’, zegt Robert Terp-
stra van Terschelling, die gisteroch-
tend iets na zevenen al ter hoogte
van Formerum aan het jutten was.
Tuinstoelen, rieten manden, tv’s,
portemonnees, autobanden, van al-
les kwam hij tegen.

Met de kar achter de auto reed
Terpstra langs de waterkant, evenals
veel andere eilandbewoners: ,,Het
was gigantisch druk, net een snel-
weg vol auto’s.’’ De tv’s zijn door-
drenkt en onbruikbaar, maar de
tuinstoelen en rieten manden zijn
droog wel te gebruiken, denkt hij.

Het is niet zijn bedoeling de spul-
len te verkopen: ,,Meestal hou ik het
zelf, als trofee. Maar je zult het eerst
moeten aanbieden bij de strandvon-
der.’’ Na een broodje tussen de mid-
dag ging hij weer terug naar het
strand. Kijken wat er nu weer kwam
aandrijven.

Rond twee uur gistermiddag wa-
ren er meerdere containers aange-

spoeld op Vlieland en Terschelling
en spoelden alleen goederen uit con-
tainers aan op Ameland. Ze waren
afkomstig van de MSC Zoe, met bijna
400 meter lengte een van de groot-
ste containerschepen ter wereld.
Het schip verloor in de nacht van
dinsdag op woensdag 270 contai-
ners op de Noordzee, ten noorden
van het Duitse Waddeneiland Bor-
kum. Op dat moment stond er een
stormachtige wind kracht 8 à 9 uit
het noordwesten. Volgens de weer-
kaarten stond er een golfslag van
ruim 5 meter.

De aandacht van de hulpdiensten
richtte zich halverwege de ochtend
op drie containers waarvan bekend
werd dat er organische peroxide in

zat. Die stof wordt gebruikt bij de
productie van plastic, licht hoogle-
raar chemie Adri Minnaard van de
Rijksuniversiteit Groningen toe. Het
is een poeder dat bij aanraking tot
verwondingen kan leiden.

Veiligheidsregio Fryslân bracht de
nummers en kleuren van de bewus-
te containers naar buiten, maar ad-

viseerde tevens om bij alle exempla-
ren weg te blijven, om risico’s zoveel
mogelijk uit te sluiten. De contai-
ners met organische peroxide wa-
ren halverwege de middag nog niet
gelokaliseerd.

Op de eilanden ontfermden de ge-
meenten zich ondertussen over aan-
gespoelde containers die nog dicht

zaten. Op Terschelling zekerde de
politie ze, waarna ze werden afge-
voerd richting de gemeentewerf.
Aan de eigenaar wordt gevraagd of
hij er nog belang bij heeft. Aan het
einde van de middag, toen het be-
gon te schemeren, waren zowel op
Vlieland als op Terschelling drie
dichte containers veiliggesteld.

Op Ameland waren koel- en vries-
kasten aangespoeld. Bij het vallen
van de nacht dobberden er nog een
paar gelokaliseerde containers rond
tussen Schiermonnikoog en Ame-
land. Ook op de Duitse eilanden en
op Texel spoelen goederen aan.

Formeel moeten gevonden spul-
len worden ingeleverd bij de strand-

vonder, ofwel de burgemeester,
maar de plastic speelgoedpony’s,
kuipstoeltjes, lattenbodems en der-
gelijke worden beschouwd als nage-
noeg waardeloos. ,,Der sitte gjin ‘ac-
cijnsgoederen’ of guod fan grutte
wearde by’’, oordeelt burgemeester
Tineke Schokker van Vlieland.

Terschelling en Vlieland stellen de

rederij aansprakelijk voor de kosten
die het opruimen van het strand
met zich meebrengt. ,,We passen de-
zelfde strategie toe als in 2006, met
de ‘shoenami’, toen duizenden
schoenen aanspoelden’’, zegt Wim
van Schoonhoven van de gemeente
Terschelling.

Vanmorgen gaan de opruimacties

verder. Gemeenten stuurden con-
troleurs de nacht in om een oogje in
het zeil te houden mochten er con-
tainers met gevaarlijke stoffen aan-
spoelen.

Is dat niet het geval, dan gaan bij
daglicht de gemeenten, loonbedrij-
ven, eilanders en andere vrijwilli-
gers de stranden weer op.

‘Het was
gigantisch druk,
net een snelweg
vol auto’s’

Jutters op Terschelling, Vlieland en Ameland hadden de handen vol aan de spullen die aanspoelden op de stranden. FOTO DE VRIES MEDIA

Bij Moddergat en Lauwersoog ligt piepschuim op de dijken. FOTO DE VRIES MEDIA

Vanuit de lucht is goed te zien hoe de containers op de MSC Zoe erbij liggen.
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