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Alles en iedereen in touw
om stranden op te ruimen
Eensgezind stort-
ten toeristen, ei-
landers en alles
wat maar een aan-
hangwagen kon
trekken zich giste-
ren op de schoon-
maakactie van de
Terschellinger
stranden.

MARIA DEL GROSSO

G
ewoon even wandelen op
het Noordzeestrand van
Terschelling kon gisteren
eigenlijk niet. De mensen

die dat toch deden, werden scheef
aangekeken. Nee, wie het strand op-
ging, moest minstens een grote
blauwe vuilniszak meenemen of lie-
ver nog een auto met aanhangwa-
gen of Landrover. Een gecoördineer-
de actie van gemeente, Staatbosbe-
heer, de brandweer, de Landrover-
club, de Milieujutter en de
Wildbeheereenheid zorgde ervoor
dat bijna niemand de grote schoon-
maakactie kon ontgaan. Binnen
twee uur hadden zich vierhonderd
vrijwilligers gemeld.

Vuilniszakken werden beschik-
baar gesteld door ondernemers. Een
loonbedrijf werd ingezet om de
kustlijn schoon te vegen. Na een dag
en een nacht jutten werd pas goed
duidelijk wat de overboord geslagen
containers van de MSC Zoe veroor-
zaakt hebben. ,,Een surrealistisch
beeld’’, vindt Elza Bras uit Reeuwijk,
die met haar kinderen Bridget (13) en
Dean (12) door het water waadt. Ze
heeft kletsnatte en koude voeten. ,Ik
heb geen kaplaarzen mee. Maar ik
zag een hele grote mand drijven en
auto-onderdelen. Dat kon ik echt

niet laten dobberen.’’ Het is hun eer-
ste vakantie op het eiland en die is
volgens de kinderen gelijk ,,bijzon-
der; dit maak je niet vaak mee.’’ In
hun vuilniszak zit een verzameling
lampen, schoenen, dashboardon-
derdelen, plastic, hout en doek. De-
an komt zelfs met een enorme ui
aanzetten.

Het tekent tegelijkertijd het grote
probleem van de schoonmaakactie,
zegt raadslid Pim Werner. ,,Er is zo-
veel verschillend materiaal. Vind
maar eens een machine die dat kan
opruimen.’’ Dat was anders toen in
2006 tienduizenden schoenen aan-
spoelden en er over een ‘schoenami’
gesproken werd. Toen kon met een
harkmachine het meeste opgevist
worden.

Namens de Landroverclub vangt
Werner mensen op die de strandop-
gang bij Midsland aan Zee betreden.
Zijn belangrijkste boodschap: ga de
duinen in. Daar kunnen geen auto’s
komen en daar hoopt het afval zich

op. Even verderop bij West aan Zee
uit de brandweer een andere zorg.
Overal verspreid ligt piepschuim.
Dat moet zo snel mogelijk de contai-
ners in. Als het uit elkaar valt, is op-
ruimen niet meer te doen.

Vaste Terschelling-ganger Raf
Snippe uit Amsterdam roemt de
saamhorigheid bij het opruimen.
,,Maar dit is ook heel dramatisch. Dit
heeft grote consequenties. Als dit
niet snel weg is, hebben we hier nog
jaren last van. Ik ga de komende da-
gen zeker nog helpen.’’ De 76-jarige
Fred van Elburg, Terschellinger, is
ook getroffen door de saamhorig-
heid: ,,Alle leeftijden doen mee.’’

Een toerist in West-Terschelling
meldt per mobiel aan het thuisfront
wat zijn vakantie hem opgeleverd
heeft. In zijn bagage gaan gave auto-
matten mee naar huis. Erik Scheer
uit Aerdenhout zit met een ander
‘probleem’. Hij deelde foto’s op Twit-
ter en wordt door Duitse en Engelse
media belaagd. Ze vragen hem zelfs
te filmen.

In West-Terschelling hebben in-
tussen enkele bewoners hun jutters-
vondsten, waaronder veel kinder-
speelgoed, tentoongesteld in hun
tuinen. De verwachting is dat die
vast weer zullen opduiken bij de vrij-
markt op koningsdag. pagina 2-3
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‘Ik heb geen
kaplaarzen mee,
maar dat laat ik
niet dobberen’

Op Terschelling waren gisteren in totaal zo’n vierhonderd mensen druk in de weer om de stranden op te ruimen. FOTO MINKE SCHAT/DPA


