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Doelstelling 
• Het zo optimaal mogelijk vrijmaken van de stranden van het eiland Terschelling van hinderlijk- 

en/of schadelijk- en niet biologisch afbreekbaar zwerfvuil; 
• Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband 

houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn; 
• Door educatie het bewustzijn vergroten van de gevaren van vervuiling van de zeeën, stranden en 

natuurgebieden door middel van uitleg bij jutacties, publicaties, lezingen en door lessen op 
scholen.  

 
Ambitie 
Huidige ambitie: het jutten van plastic en ander milieubelastend materiaal van het strand van 
Terschelling met behulp van vrijwilligers (eilandbewoners en eilandbezoekers). Dit wordt gedaan ter 
verbetering van de kwaliteit van de strandbeleving en ter vergroting van de bewustwording van de 
deelnemers hoe groot het probleem van plastic in zee is. Het opgehaalde materiaal wordt nu alleen 
gewogen en vervolgens afgevoerd naar de wal als bedrijfsafval.  
 
Op korte termijn: het milieubelastend materiaal van het strand tijdens het jutten zodanig te scheiden, 
dat het strandafval grotendeels als huishoudelijk afval afgevoerd kan worden (goedkoper) waardoor 
meer dan 65% van dit afval wordt nagescheiden en geschikt is voor hergebruik i.p.v. verbranding. 
Daarnaast beter transportmaterieel aanschaffen om naast het afval ook kleine groepen milieujutters 
over het strand te kunnen vervoeren naar die plekken waar geen strandovergang is, maar wel veel 
plastic ligt.  
 
Middellange termijn: het opgehaalde strandafval lokaal te gebruiken als grondstof voor duurzame 
energieopwekking voor lokaal gebruik, alsmede de mensen op Terschelling te informeren over hoe je 
van een last ook een lust kunt maken door er zelf wat aan te doen. 
 
Lange termijn: het milieujutten te professionaliseren, waarbij gedacht wordt aan milieujutten op 
maat op werkdagen en het vastleggen van meetresultaten voor onderzoek naar de vervuilers van de 
zee. Door deze vervuilers te confronteren met de gevolgen van hun handelen een bijdrage te leveren 
aan de oplossing voor het huidige, grootste milieuprobleem: plastic in zee. Naast een uitgebreide 
website wordt gedacht aan een bezoekerscentrum of een aparte afdeling in een bestaand 
bezoekerscentrum, waar bezoekers geïnformeerd worden over de huidige stand van zaken van 
plastic in zee en toekomstige mogelijkheden om zelf iets aan dit probleem te doen. 
 
Werkdoelen 
Attractieve website met informatie over reguliere en bijzondere milieujutacties en daarnaast 
voorlichting over de gevaren van plastic en ander afval in zee. 



Goed professioneel materieel aan te schaffen, te onderhouden en te stallen om het afval van het 
strand af te halen en te sorteren, maar ook groepen mensen over het strand te vervoeren naar 
jutlocaties. 
Het verzorgen van milieujutacties op het strand, zowel wekelijks op zaterdag, als professioneel op 
maat als toeristische en educatieve activiteit op werkdagen. 
Het verzamelen en het tonen van de jutresultaten, alsmede het geven van informatie over plastic in 
zee en wat men daar zelf aan kan doen om dit te verminderen.  
 
Randvoorwaarden 
 
Voor de korte termijn volstaat het huidige bestuur (3 dagelijks bestuur en 2 leden) en vaste 
vrijwilligers (3) voor het jutten op elke zaterdag van 1 september t/m 1 april over het gehele strand 
van Terschelling. In de resterende periode kan er alleen tussen de strandpalen 6 en paal 8 worden 
gejut vanwege het strandbroedersseizoen. Het rijdend materieel is echter dringend aan vervanging 
toe, wat we op korte termijn hopen te realiseren met aangevraagde subsidies. 
 
Voor de middellangetermijn kunnen we de jutfolder zelf produceren en onze website zelf verder 
professionaliseren, maar hebben wij wel de samenwerking nodig van Gemeente, Wetterskip 
(Waterschap Fryslân) en afvalverwerkingsbedrijf Omrin om onze wens te realiseren het strandafval 
om te zetten in bruikbare energie. De eerste gesprekken hebben reeds plaatsgevonden en zijn 
veelbelovend. 
 
Voor de langetermijn zal de milieujutter enkele full-time krachten moeten aantrekken om verzekerd 
te zijn van veiligheid en deskundigheid als mede het op afroep beschikbaar zijn voor jutten op maat 
en het bemensen van het informatiecentrum. Door dit informatie en educatiecentrum onder te 
brengen bij b.v. het Centrum voor Natuur en Landschap of te delen met andere milieu-innovatieve 
organisaties als Wetterskip of de Zeehondenopvang Terschelling zou dit gezamenlijk financieel 
haalbaar moeten zijn. 
 
Organisatie 
Lean and mean door een klein krachtig Stichtingsbestuur (voorzitter, penningmeester en secretaris) 
met daarbij twee extra bestuursleden, zijnde hoofd onderhoud en hoofd jutten. Vervolgens deze drie 
disciplines (bestuur, onderhoud en het jutten) uit te breiden al naar gelang het beleid zich ontwikkelt. 
Op korte termijn nieuw transportmaterieel aanschaffen en het onderhoudsteam uit te breiden tot 
onderhoud- en opslagteam om het transportmaterieel onderdak te krijgen. Verder zal het melden 
van de activiteiten en het geven van informatie aan bewoners en bezoekers de nodige inzet 
verlangen net als het nog te ontwikkelen beleid van afval naar energieopwekking. Het geheel 
geschiedt door vrijwilligers met alleen een onkostenvergoeding. 
 
Samenwerking 
Het jutten kan alleen deskundig geschieden door nauwe samenwerking met Gemeente, 
Staatsbosbeheer en andere organisaties die zich om het plastic op het strand bekommeren, zoals de 
Waddenvereniging, Stichting Noordzee, My Beach organisatie, Plastic Soup Foundation met de 
daarbij horende steun van materiaal en/of financieel support.  
 
Financiering 
De financiering bestaat uit donaties, sponsoring (reclameborden), subsidies (eenmalig en structureel) 
alsmede het jutten op maat (zie hiervoor de jaarrekening). Het hebben van de ANBI status zal hierbij 
zeker aan bijdragen.  
 


