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Aan de lezer, 
 
Ik werk voor Rijkswaterstaat. Voor de KaderRichtlijnWater. We leggen bijvoorbeeld 
natuurvriendelijke oevers aan om het waterleven te versterken. Maar aanleggen van een 
natuurvriendelijk oever heeft niet zo veel nut als hij daarna volloopt met plastic. Dat probleem zal 
toch tegelijkertijd moeten worden aangepakt.  
 
Daarom breng ik plasticvervuilingen in beeld waarbij ik bronnen aan vondsten probeer te relateren 
via het watersysteem. Dat zou een vorm van beroepsdeformatie kunnen zijn want het kost een berg 
vrije tijd maar het is machtig leuk om te doen.  En tegelijk niet! 
 
Ik kom op plaatsen waar ik anders nooit geweest zou zijn en Zuidwest-Nederland is vaak mooi. Met 
wat boerenverstand, wat hydro-meteokennis, en door goed uit je doppen te kijken, kan aangespoeld 
plastic ten slotte naar het lek worden herleid. Da’s vaak een leuke puzzel.  
Als je dan echter de hoeveelheden ziet die al gelekt zijn, stemt dat tegelijk droevig. 
Het is hoog tijd om de lekken te dichten en de rotzooi op te ruimen! 
 
Piter Hiddema 
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1. Inleiding 
 

Op de Kop van Goeree worden op het strand plastic bakjes gevonden die tientallen jaren oud zijn. 
Ook spoelt er regelmatig heel veel plastic tegelijk aan. Hoe kan dat nou?  
Door van de vondsten via het watersysteem naar de bron te redeneren en de andere kant weer uit, 
werd tot onderstaande verklaring gekomen. 
 

 

Dit is een gebied dat morfologisch nog steeds sterk in beweging is door de afsluiting van het 
Haringvliet (1970). Verder spelen in die dynamiek de zandsuppletie aan de Brouwersdamkant en het 
baggeren van het Slijkgat/Stellendamgeul een rol (lit. 2022, Arcadis). Dat schept de voorwaarden 
voor zowel het verdwijnen als het verschijnen van plastic.  

Uit de vondsten blijkt dat een groot deel van het plastic afkomstig is van de internationale 
scheepvaart daarom ligt daarop de focus in deze analyse. Ook de bijdrage van de visserij is 
aanzienlijk. Hier wordt slechts zijdelings aandacht aan besteed en alleen in de veldbezoeken omdat 
niet veel informatie uit het visserijplastic kon worden afgeleid. 

Dit is de synthese van 12 veldbezoeken, wat uitzoekwerk en redeneringen die in de 
veldbezoekverslagen in de bijlagen zijn opgenomen.  

Er blijven nog een paar  stellingen over die kunnen worden bewezen met extra onderzoek. Daarvoor 
worden suggesties gedaan. Ook een aanzet  voor de aanpak van de bronnen is gegeven. 
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2. Bronnen Zeevaartplastic 
 
Door de geografische ligging ten opzichte van de scheepvaartroute naar het Kanaal (lijnbron), spoelt 
in dit gebied zowel plastic van de scheepvaart/visserij als van UK en België/Noord-Frankrijk aan. Ook 
de ankerplekken aan de zuidkant van de Eurogeul zijn een potentiële plasticbron (puntbron).  
 
Met onderstaand kaartje wordt gevisualiseerd dat ongeveer de helft van de tijd de wind naar de NL-
kust is gericht ten opzichte van de scheepvaartroute (donkerblauwe lijn). Plastic zal dan in de richting 
van de kust drijven (lichtblauwe lijn) 

 

 

Figuur 2.1 (rode lijn = windroos 21 eeuw de Bilt, KNMI, geschematiseerd) 

 
Bij zuidwestenwind valt dat mee omdat die ongeveer evenwijdig aan de NL-kust waait. Hoe meer de 
wind naar west (noordwest, noord) draait, hoe groter de kans dat drijvend plastic de NL-kust bereikt. 
In dit kaartje is de invloed van de getijstroom niet opgenomen. Omdat plastic er meerdere getijcycli 
over doet om aan te spoelen, is aangenomen dat eb- en vloedstroom elkaar opheffen. 
 
Dat het plastic voor een belangrijk deel uit huis(scheeps)vuil van de internationale scheepvaart 
bestaat, blijkt uit de vondsten die zo’n beetje uit heel de wereld komen (bijvoorbeeld bijlage 4, 8 en 
9).  

Bij de veldbezoeken zijn (selectief) 286 items verzameld. Ze komen uit 22 landen. Dit is de top tien: 
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Taal items 
Nederlands 126 
Engels 118 
Frans 75 
Duits 47 
NL/FR = be 31 
Aziatisch 20 
Spaans 15 
Deens 13 
Russisch 8 
Portugees 5 

 
Dit is een heel klein monster van wat er aanspoelt. Tijdens de maanden januari en februari 2022 is de 
jutbak (1 m3) bij Middelduinen diverse keren geleegd. Het gaat daar alleen al om een kuub of 5 
(grove schatting). Dan is er ook nog het nodige bij de Kwade Hoek en Ouddorp afgevoerd en aan de 
overkant (Voornse Slikken, Rockanje) staan ook nog twee bakken. 

2.1 Hoeveel huisvuil komt er van de schepen? 
Omdat hier, voor zover bij de auteur bekend, geen onderzoek naar is gedaan, is alleen een eerste 
‘achterkant-sigarendoosje-berekening’ gemaakt waarbij aannames worden gedaan. Na een korte 
beschrijving van de situatie volgt een som. 

2.1.1. Beschrijving 
Na de maaltijd  gooit de kok/kantine-beheerder de afvalzak van die dag overboord. Zijn vader deed 
dat al (en zijn grootvader). Zijn overgrootvader niet want toen was er nog geen plastic.  
Dit heeft drie  voordelen: 

- Het stinkt verder niet aan boord; 
- Het neemt minder ruimte in beslag;  
- Je hoeft minder betaald af te voeren. 

 
Inter-Europees zijn daarover daarom afspraken gemaakt die zijn vastgelegd in deel C van het CDNI: 
Overig scheepsbedrijfsafval; verzameling, inname, afgifte. 
https://www.cdni-iwt.org/deel-c-overig-scheepsbedrijfsafval/?lang=nl 
De kosten voor afgifte in de haven zijn niet direct aan hoeveelheid gekoppeld maar worden met de 
havengelden gefinancierd. Dat is slim want dan is er geen stimulans voor de schepen om de 
hoeveelheid afval zo laag mogelijk te houden.  De inspectie houdt hier toezicht op. Als schepen bij 
controles bijvoorbeeld niet genoeg huisvuil bij zich hebben (berekening: aantal dagen onderweg) dan 
kan beboet worden. Het is dus niet verstandig, als je binnen Europa vaart, of naar Europa toe, om je 
vuil overboord te zetten. Niet bekend bij de auteur is of je hiermee om kan gaan als ‘calculated risk’.  
Verder hebben veel schepen ook vriesruimte om hun huisvuil op te slaan dus de stankreden vervalt 
dan ook.  
Wat andersom geldig is, als je als schip onderweg bent naar China bijvoorbeeld, is ook niet bekend 
maar daar gelden andere normen en regels. Ook de bemanning aan boord (en de kok) komt vaak uit 
landen waar milieu wat lager staat in de belangrijkheidsvolgorde. 
 

https://www.cdni-iwt.org/deel-c-overig-scheepsbedrijfsafval/?lang=nl
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2.1.2. Som 
Van de website van accseas.com komt dit scheepvaartbewegingsplaatje: 
 

  
De website bestaat niet meer maar deze statistiek moet op meer plaatsen worden bijgehouden. De 
bewegingen worden als ‘beide kanten op’ geïnterpreteerd. Dan heb je voor de vaarbeweging van het 
Kanaal 130.000 waarvan je de helft kwijt bent na Rotterdam. 
Er wordt vanuit gegaan dat van andere continenten binnenkomend vaarverkeer zich aan de Europese 
regels houdt (aanname). De helft in het Kanaal valt dan dus af 130.000/2 en bij Rotterdam is dat ook 
weer ongeveer de helft 30.000.  
Positieve insteek is verder dat slechts 1 procent (in de psycho/socio verondersteld percentage dat 
crimineel gedrag vertoont) van de schepen huisvuil overboord gooit (aanname). 0,01 x 30.000 = 300. 
Die eten twee keer per dag warm (2 ploegen van 12 uur) en produceren per ploeg 1 zak per dag (2 
ploegen = 2 zakken). Afgerond 600 per jaar.  
Dat levert een constante stroom tussen het Kanaal en Rotterdam want er wordt weliswaar gegeten 
om ongeveer 6 uur en 18 uur (2 ploegen) maar het transport is de klok rond. Dat zijn dan ongeveer 2 
vuilniszakken per dag. Als er 20 man (2 x 10) op een schip werken, zijn dat 600 x 20 = 12.000 
toetjesbakjes per jaar en ongeveer 48.000 koffiebekertjes (1 toetje per dag, 4 koffie per dag: 
aanname).  Omdat het transport de klok rond is vormen de overboord gegooide zakken een lijnbron 
van Rotterdam naar het Kanaal. 
Die kan weer worden vermenigvuldigd met de ‘windrooskans’ dat het de kust bereikt. Omdat de 
Haringvlietmonding het verst van het Kanaal af ligt (ten opzichte van Rotterdam-Kanaalschepen) is de 
kans dat een vuilniszak daar aanspoelt groter dan aan de Kanaalkant (bij België). De kans op 
westenwind (noordwest en noord) neemt dan namelijk tijdens de drijfreis toe. Er is meer onderzoek 
nodig om hier tot betere getallen te komen.  
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Er wordt een aanname van een paar zakken (2 ) per week gedaan om te kijken wat daarvan het effect 
is. Die aanname is aan de voorzichtige kant want er worden altijd flarden (en ook regelmatig knopen) 
van vuilniszakken gevonden op het strand .  
Sinds 1970 zouden dat dan 104 per jaar zijn (= 52 x 2per week). Gedurende 51 jaar = 5300 zakken = x 
20 = 106.000 toetjes en x 80 = 424.000 koffiebekertjes. (Door inhoud van vuilniszakken te 
inventariseren in de haven van Rotterdam, kan de inhoud nauwkeuriger worden gedefinieerd). 
 

2.2 Ankerplek/parkeren 
 
In de verte is vanaf het strand een van de ankerplaatsen aan de zuidkant van de Eurogeul te zien. 
Schepen liggen hier te wachten om naar binnen te varen. Soms ook wat langer om de prijs van 
olieproducten nog wat te laten stijgen. https://www.portofrotterdam.com/nl/online-
beleven/havenkrant/schepen-voor-de-kust-deze-parkeer-ik-even 

 
Aan de horizon liggen geparkeerde schepen op een van de 3 ankerplaatsen aan de zuidkant van de Eurogeul 

 
Dit is een mogelijke plasticbron. Bij zuidwestenwind zal dat niet gebeuren en drijft het omhoog langs 
de NL-kust. Bij west, noordwest en noord kan dat wel. Het moet ook mogelijk zijn om dit terug te 
tracken naar de ankerplaats want stroomsnelheid en wind zijn bekend. Bij windkracht 4 à 5 duurt 
aanspoelen  in de orde van 12 tot 24 uur (aanname: wind wordt voor 4 % in drijfsnelheid omgezet). 

https://www.portofrotterdam.com/nl/online-beleven/havenkrant/schepen-voor-de-kust-deze-parkeer-ik-even
https://www.portofrotterdam.com/nl/online-beleven/havenkrant/schepen-voor-de-kust-deze-parkeer-ik-even
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Ligging ankerplaatsen rondom Eurogeul 

 
Als je dan ook nog de inhoud van de huisscheepsafvalzak zou hebben (met de taal), kan je het schip 
waarschijnlijk aanwijzen. Daarvoor moet je dan wel de zak aan zien spoelen of zien drijven. Nog beter 
is  natuurlijk overboord zien vliegen maar dat zal wel weer bij donker gebeuren. Wat helpt is dat 
zeelui net mensen zijn dus die hebben daarvoor gewoontes: bijvoorbeeld na het 8-uurjournaal of 
voor het avondgebed. 
Als je hem dan s’morgens ziet drijven, kan je hem terug tracken. Wat dan nog wel nodig is, is de 
drijfsnelheid van een huisvuilzak weten. Dat is niet zo moeilijk: neem een blauwe afvalzak (die is 
goed zichtbaar), doe er een standaard dagrantsoen van 20 man in (20 yoghurtbakjes, 2 
margarinekuipjes, 10 blikjes, nog wat verpakkingen en een paar lege flessen sterke drank). Vaar naar 
de ankerplekken en zet de zak overboord en ga meten onder een paar verschillende stroom- en 
windomstandigheden.   
Zo zou je ook structureel op de hele (Noordzee)scheepvaartroute(s) kunnen monitoren: na de nacht 
controleer je de ‘afvalparallel’ die met stroom en wind kan worden berekend (lichtblauwe lijn in 
figuur 2.1) ; herleid daarna de gevonden vuilniszakken met stroom, wind en taal naar het schip.  
 
Nog even verder vrij denkend in die richting (niet teveel gehinderd door kennis): (vlieguig)drones met 
lerend detecteeralgoritme met stroom/windinformatie en met docking stations op platforms en 
windmolenparken, camera’s in windmolens (Maasvlakte II en op zee); onbemand speurscheepje; 
afvalzakken invoeren met naam en nummer van het schip en/of met de kleur van het land; 
afvalzakken afschaffen en een ander afvoersysteem bedenken (hoef je het ook niet meer overboord 
te gooien); plastic als waardevolle grondstof benoemen en alle verpakkingen een unieke code 
meegeven (uit de blockchain); leuke studieprijsvraag erbij. En meer van dat.  
 



10 
 

Hoewel er mogelijk een gedragsverbetering is opgetreden in de loop van 50 jaar, zoals ook de 
afname van olielozingen laat zien, is een deel van het plastic op de Kop van Goeree van recente 
datum. Er zijn dus nog steeds schepen die maar niet van die oude gewoonte af kunnen komen.  
 

3. Wind, water en morfologisch systeem 
 
Als het rustig weer is (tot ~ Bft5) spoelt drijvend plastic gewoon aan en wordt op de vloedlijn afgezet. 
Als het eb is, wordt het een stuk langs de kust getransporteerd en spoelt dan bij vloed alsnog aan. De 
transportgolven bij westelijke wind zijn duidelijk waarneembaar. Ook is dan op de rand van het 
strand, langs de zanddrempels het debris-transport van zwevend materiaal (zeecypres, veen) 
zichtbaar. 
 
De Kop van Goeree is voor dit proces extra geschikt (zie bijvoorbeeld bijlage 5 en 6) omdat hij een 
hoek van ongeveer 30 graden met de horizontaal (x-as) maakt (WZW) en er een lange 
geleidezandbank (Bollen van de Ooster) is ontstaan voorlangs de Brouwersdam door afsluiting van de 
Grevelingen.  

 

Niet alleen drijvend plastic wordt zo ‘afgeleverd’ ter hoogte van Kwade Hoek ook zinkend/zwevend 
plastic wordt daar naar toe getransporteerd. Op dit zwevende materiaal heeft de wind geen directe 
invloed maar hij zorgt er indirect, met het getij, wel voor dat dit transport optreedt. De reststroming 
(verschil eb en vloed in zee) is namelijk naar het zuidwesten gericht en bij stormen zorgen grotere 
golven voor kleine verplaatsingen op de zeebodem. Invloed van golven is tot op 3 à 4 keer de 
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golfhoogte meetbaar op de bodem. Bij harde westelijke winden zijn de golven hier in de orde van 2 à 
3 m (verder op zee zijn ze hoger). Daardoor wordt het bodemmateriaal langzaam de hoek 
Maasvlakte II - Kop van Goeree ingedrukt. Stormen vanaf de andere kant komen niet alleen veel 
minder vaak voor maar hebben ook geen strijklengte omdat het gebied dan in de luwte ligt. 
Golfhoogte ligt dan in de orde van een paar dm.  
Omdat een deel van het plastic zinkend zweeft (zie bijlages 10 en 11) zal het vergelijkbaar gedrag 
vertonen met fijn materiaal en slib. Ook ronde dingen die makkelijk rollen (blikjes, flesjes) gaan in 
deze stroom mee. (zie bijlage 2).  

 
Rolblikje: bovenrand en deuken zijn het minst gesleten 

3.1 Wantij-achtig gebied 
Het stranddeel bij Ouddorp ligt ongeveer 0,5 m hoger dan dat tussen Middelduinen en Kwade Hoek. 
De uitmondingen van de geulen bij  Kwade Hoek liggen nog wat lager.  
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Dat hoogteverschil zit in de orde van 1 à 2 uur (getijhoogte ~1,8 m) van opkomend tij. Daarom loopt 
het water in de geulen eerst vanaf ‘de achterkant’ via de mondingen en het strand naar binnen. Als 
de vloed ter hoogte van Ouddorp over de evenwijdige zanddrempels loopt en naar beneden begint 
te stromen, ontmoet hij het water dat al naar binnen is gelopen door de geulen. In dit wantij-achtige 
gebied sedimenteert veel natuurlijk materiaal en veel zwevend/rollend plastic, blik, drinkkarton en 
glas. 

3.2 Aflandige wind = aanlandige stroom 
De grotere aanspoelhoeveelheden hangen niet samen met westelijke stormen maar met O en ZO-
wind en baggeren. De aflandige wind zorgt dan voor een onderstroming naar het strand. 
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=23082. Daarin wordt al het 
losgewoelde/gebaggerde materiaal (inclusief plastic) meegevoerd. 
Het werkt alleen bij zwevend zinkend plastic (slib en andere debris). Drijvend plastic houdt zich aan 
de windrichting. 
Van de 8 min of meer grote aanspoelmomenten in de afgelopen 3 jaar, is bij allemaal sprake van 
aflandige wind (bijlage 13). In de bijlage is oostenwind (O) groen gekleurd en zuidoost (ZO) 
donkergroen. Die valt bij 6 daarvan zeker samen met baggeren in dezelfde maand (gegevens 
Havenbedrijf). 2 gevallen zijn geen baggergegevens van (die zijn na te gaan). De kans is overigens 
ongeveer ¾ (gemiddeld wordt tijdens 9 van de 12 maanden een keer gebaggerd in de geul). 
Aflandige wind (3e kwadrant tussen 120 tot 150 graden) komt in de periode 2011-2020 (station 
Vlissingen) 5,7 % van de tijd voor. De kans dat die samenvalt met baggeren is dus niet zo heel groot 
maar wel aanwezig. Meestal ‘zit het dus mee’ en spoelt het plastic niet aan maar wordt alleen 
opgewoeld met het slib en zweeft dan weer terug naar de bodem. Zit het tegen dan spoelt het 
massaal aan. In 1 geval werd dit mechanisme door de auteur van dichtbij waargenomen (16-3-2022, 
bijlage 10) in een ander geval (30-3-2022, bijlage 11) voer het baggerschip weg en werd een paar uur 
later de waarneming gedaan. 
  

https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=23082
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3.3 Zandgolven: begrafenis en wederopstanding 
Als het harder waait (vanaf windkracht Bft6) komt er meer zand in de aanspoelende golven) en kan 
aangespoeld plastic worden begraven door  zandgolven.  

 
Zandgolven bij NW 6 op het kitesurfstrand van Ouddorp. 

 

 
Begraven partyballon ter hoogte van Ouddorp  
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Door de morfologische dynamiek kan het begraven plastic daarna wederopstaan. Dat kan jaren 
duren en af en toe eens wat aanspoelend plastic opleveren maar ook wat meer tegelijk als zich een 
hele geul verlegt.  
Hieronder een afbeelding van de hoogteverschillen die optreden bij de Bollen van de Ooster in een 
jaar tijd (2020-2021)  
 

 
De paarse delen hebben zich meer dan 0,5 m verdiept, de rode meer dan 0,5 m verhoogd. 

Toch worden er waarschijnlijk geen massale hoeveelheden plastic begraven omdat wind boven Bft 6 
niet veel voorkomt en er dan evenveel vuilnis in het water drijft als bij normale wind. Een deel van 
het begraven plastic komt bovendien na verloop van tijd weer vrij door erosie. Dat dit proces 
optreedt en dat het van bescheiden omvang is zijn stellingen die lastig te bewijzen zijn omdat je 
plastic in zand niet kan detecteren voor zover bekend. Je zou bij wijze van proef een stuk 
zanddrempel kunnen afgraven maar als het klopt dat de omvang bescheiden is dan gaat dat meer 
kosten dan dat het oplevert. Daarom wordt aan dit fenomeen geen verdere aandacht besteed.  

4. Baggeren 
Zand suppleren aan de Brouwersdamkant (om de waterkering Flaauwe Werk te beschermen) en 
baggeren van de Stellendamgeul houdt het hoogteverschil over het strand van de Kop van Goeree in 
stand. In die geul verdwijnt bij de mondingen van de strandgeulen (tussen Middelduinen en Kwade 
Hoek) ook een deel van het aangevoerde materiaal (zie ook bijlage 4) bij transport met laag water en 
afgaand tij. Hier ligt een gebied van enkele tientallen hectares waar het flink sedimenteert. Ter 
illustratie is het beeld van het hoogteverschil tussen april 2020 en april 2021 ingevoegd. Het gaat om 
verschillen die bij de rood/oranje kleur groter zijn dan 0,5 m (bij de paarse is meer dan 0,5 m 
geërodeerd/gebaggerd). 
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Bij het laatste massale aanspoelen van plastic werd door de Scald (De Boer Sliedrecht) ter hoogte van 
het middelste en linkse gebied gebaggerd (zie bijlage 10).  

Dit is bij noordwesterstorm een relatief luw gebied omdat de golven eerder breken op de 
ondieptedriehoek een km of 3 voor het strand richting Maasvlakte II. Ze kunnen pas doorrollen ter 
hoogte van Ouddorp na de laatste boeien van de Stellendamgeul.    

 
Rustig water in de geul bij NW5. De golven breken 3 km verderop (net zichtbaar op de foto) 
 

De vondsten bij Rockanje aan de Voornse kant van de Haringvlietmonding en bij Renesse op 
Schouwen-Duiveland laten zien dat de zone/gebied waarin het plastic zich beweegt veel groter is 
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(bijlage 12). Het lijkt er wel op dat de hoeveelheid daar minder is. Je zou dan willen weten 
hoeveel waar ligt en of dit transport en ophoping ook langs de rest van de NL-kust optreedt. 
 
Het is ook interessant om te kijken hoeveel plastic meegaat met de bagger de bak (beun) in en er 
via de overloop weer uitstroomt tijdens het baggeren. De nogal gehavende vondsten (onder 
andere bijlage 10) laten zien dat ze waarschijnlijk door de baggerpomp heen worden gesleurd 
(tussen slakkenhuis en waaier zit in de centrifugaalpomp ruimte omdat er een water-zand-
mengsel doorheen moet). Aandachtspunt wat dat betreft is ook het baggerdepot. Hoeveel van 
het plastic begint hier weer te zweven bij het legen van de bak boven het depot? 

 
Baggerdepot bij grote zwarte pijl 

 
Het depot ligt op een diepte die onder (beperkte) invloed van de stroom en golven staat wat ook 
zichtbaar is aan de verspreiding in noord-oostelijke richting (lit. 2022, Arcadis). Deze werkwijze zou 
dus plastic na kunnen leveren en tot herverspreiding kunnen leiden. 
Volgens een aanpassing (2018) van het Besluit bodemkwaliteit mag in bagger nog maar sporadisch 
plastic zitten. Dat is een reden tot onderzoek van dit depot en van de geul. 

5. Plastic uit het Haringvliet? 
Er wordt wel eens gesteld dat er plastic via Rijn en Maas komt aangedreven dat bij hoge 
rivierafvoeren bij de Haringvlietsluizen gespuid zou worden. Dat zou dan ook kunnen verklaren 
waarom veel van de toetjesbakjes uit Duitsland (Rijn) en Frankrijk/België (Maas) komen. 
Dat is onwaarschijnlijk. Hierna volgt daarvoor de samengestelde argumentatie (a, b, c, d, e, f) die met 
wat aanvullend onderzoek kan worden getoetst.  
 
a)De bron zou in dit geval de binnenvaart moeten zijn. Het is wel bekend dat een klein percentage 
van de schippers huisvuil overboord gooit (lit. 2020 veldverslag plastic Schelde-Rijn kanaal). Dat 
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wordt op de oevers en strekdammen van het Hollandsch Diep regelmatig aangetroffen door de 
onderhoudsaannemer van Rijkswaterstaat.  
Bijna alle schepen volgen hier echter de route Antwerpen-Dordtse Kil/Nieuwe Merwede. Er gaan er 
maar een paar via het Spui naar Rotterdam. De vuilniszakken zullen, niet erg ver van de plek waar ze 
overboord worden gegooid, door de wind aanspoelen op de oever want het stroomt hier niet hard. 
De enkele die toch onderdoor de brug het Haringvliet bereikt, spoelt daar aan. Er wordt ook weinig 
scheepshuisvuil in het Haringvliet gevonden (lit. 2020 veldverslag Haringvliet)  
 
b) Omdat het om veel PS-verpakkingen gaat die net iets zwaarder zijn dan water (zie hieronder: 
vondsten), zou het nog kunnen dat die ‘meewandelen’ met het sediment over de bodem van de 
rivier. Dat is bij normale afvoeren uitgesloten want bijna alle sediment komt al tot stilstand in het 
Hollandsch Diep. Dat is mooi zichtbaar op de luchtfoto. 

 
De Westerschelde is troebel door een open verbinding met de Noordzee. De Grevelingen is helder 
want heeft maar een kleine inlaat in de Brouwersdam en geen rivieraanvoer van bovenaf. Het is een 
bekend duikgebied. Van Hollandsch Diep naar Haringvliet is het in eerste instantie nog licht troebel, 
wat door de rivierafvoer en de scheepvaart komt, maar wordt het naar Haringvliet toe steeds 
helderder. Daar wordt ook wel gedoken. 
 
c) Dan zou het nog tijdens het spuien bij een hoge rivierafvoer kunnen gebeuren. Er moet dan al een 
soort archief klaarliggen in het Hollandsch Diep dat dan in één keer opschuift naar buiten, de 
Noordzee in. Daar zou je dan in het Haringvliet sporen van moeten kunnen vinden die achterblijven 
als de hoge rivierafvoer weer stopt. Dat zou je kunnen controleren door te duiken op het Haringvliet. 
Naar het theoretische archief op het Hollandsch Diep zou je kunnen vissen met kleine maaswijdte 
(garnalennet). De geul naar Moerdijk (vanaf Dordtse Kil) is op zich interessant voor 
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wandelend/zwevend plastic omdat hij dwars over het Hollandsch Diep loopt. Voor de stroming kan 
dat overigens niet zo gesteld worden omdat het meeste water de Dordtse Kil in stroomt. Ook hier 
zou meekijken bij het baggeren nog wat meer informatie op kunnen leveren. 
 
d) Ten slotte zou, als dit een belangrijke aanvoerroute voor plastic zou zijn, de plasticverdeling over 
de Haringvlietmonding daarna redelijk homogeen moeten zijn. Dat wil zeggen, een soort waaier 
moeten vormen. Op het strand bij Rockanje zou je dan ook met enige regelmaat het historische 
plastic moeten vinden. 
De vondsten (bijlage 11) wijzen er echter op dat hier (van het zwevende plastic) bij aflandige wind en 
baggeren hoofdzakelijk  een verdunde/ verder vergane vorm wordt gevonden in vergelijking met het 
plastic van de Kop van Goeree. Het bestaat veelal uit kleinere stukjes/ flarden. 
Door het samenvallen van baggeren en opkomend water is dit plastic van de monding van de geul 
(Noordzeekant Stellendamgeul) steeds verder naar binnen gezweefd en daar weer bezonken 
(stelling). Dat wijst op éénrichtingsverkeer vanaf de Noordzee, wat betreft de bron. 
 
e) Het is ook waarschijnlijker dat al het drijvende mondiale plastic (zie vondsten) samengaat met veel 
zwevend (PS) plastic omdat dit ook eten en drinken uit de scheepskantine is (en dus uit dezelfde 
afvalzak). Met gericht vissen (met kleine maaswijdte) in de Stellendamgeul zou deze stelling kunnen 
worden getoetst. In het Haringvliet wordt dit drijvende mondiale plastic niet aangetroffen (lit 2020 
Veldverslag Haringvliet). 
 
f) De samenstelling als mix van de grote zuivellanden maakt de oorsprong van bevoorrading van de 
internationale scheepvaart in de belangrijke Europese havens waarschijnlijker. Waarom zitten er 
bijvoorbeeld veel Franse bij terwijl er nauwelijks Franse binnenschippers in NL zijn en boven Namen 
(België) geen beroepsvaart van betekenis meer is. Het aandeel van de Deense zuivel kan ook niet met 
de Haringvlietroute worden verklaard. 

6. Vondsten  
Het plastic dat massaal aanspoelt bij aflandige wind bestaat grotendeels uit polystyreen (PS, 
kunststofgetal 6) en is met 1,05 g per cm3 net iets zwaarder dan water. Het zinkt zwevend en komt, 
net als slib bij geringe turbulentie weer in beweging (zie bijlage 10 en 11). Ook de vuilniszakken en 
vele van de flarden vallen in de ‘zwevend-zinken-categorie’. 
De bodemstroming bij aflandige wind is sterk genoeg om ook dingen die ‘gewoon’ zinken mee te 
nemen zoals wulken, zee-appels, zeeboontjes, mesheften, kokkels, blikjes en glazen flessen. 
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Toetjesbakjes zijn net zwaarder dan water en zinken zwevend 
 

Er is verschil in sedimentatie- en erosiegedrag tussen bakjes (hoekig met zandinhoud), blikjes (rond 
of plat, leeglopend met drijflucht), flessen (rollend, leeglopend). Flessen en pakken met lucht en dop 
spoelen (bijna) altijd aan omdat ze een groot opdrijvend vermogen hebben; bakjes willen het best 
sedimenteren omdat ze ‘zand happen’. 

Een groot deel van de bakjes, blikjes en flesjes moet uit aangespoelde, en daarna pas, kapot geroste 
huisscheepsvuilzakken komen want  anders waren de blikjes en glazen flessen (zonder dop) al eerder 
op zee gezonken 
 
De pokkengroei op een deel van de vondsten laat zien dat die jaren lang ergens, halfbedolven, 
kunnen liggen voordat ze loskomen en alsnog op het strand aanspoelen. 
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Pokkengroei ene kant met duidelijke zand/waterscheiding 

 
Pokkengroei andere kant (zelfde item) 
 

In een scheepskantine-afvalzak zitten altijd veel toetjesbakjes omdat bijna elke zeeman er elke dag 
één krijgt. Melk, margarine en dergelijke zijn minder van want die worden gedeeld. Koffie zijn er juist 
meer van want daarvan drink je er meer op een dag (bijlage 10). 
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De grootste zuivelproducenten in Europa zijn NL, DK, DE, BE en FR. Dat is ook mondiaal het geval, op 
de VS na die op de Noordzee geen grote rol spelen). Niet alleen de schepen uit die Europese landen 
kopen die toetjes maar dat doen alle schepen. De bevoorrading van de internationale schepen (in de 
meest bezochte havens in Europa) is dus bepalend voor de landenherkomst van het 
toetjesbakjesplastic.  

De houdbaarheidsdata van eten en drinken laten zien dat dit niet alleen gedrag is van vroeger maar 
nog steeds door gaat (zie bijvoorbeeld bijlage 2, blikjes). 
 

7. Conclusies 
Door de ligging aan de Noordzee en de wind en de stroming is in de Haringvlietmonding in ongeveer 
50 jaar een plastic soep ontstaan met ingrediënten uit de internationale scheepvaart. Een deel 
daarvan is door de elementen en door baggeren zover verdund (microplastic) dat het niet meer op te 
ruimen is. En er komt vanaf zee nog steeds plastic bij uit een lastig aan te pakken bron.  
Dit is de plasticvloek van de Kwade Hoek.  
 
Bij westelijke winden wordt het drijvende deel van het plastic hier naar toe geblazen. Het zwevende 
deel wordt door een combinatie van getij en indirecte wind afgeleverd op de Kop van Goeree. 
 
Bij een combinatie van aflandige wind en baggeren spoelt massaal zwevend/zinkend plastic aan 
(honderdduizenden items). 
 
Bij de ingang van de Stellendamgeul ligt waarschijnlijk de grootste concentratie van het aanzwevende 
plastic omdat hier de transportroute langs de kust eindigt in de ingang van de Stellendamgeul. Dit ligt 
bovendien in de luwte voor noordwester stormen. Door baggeren en getij wordt dit verder de geul in 
verplaatst waarbij de plasticslibsoep naar achteren toe verdunt (stelling).   
 
De bagger wordt een paar km verderop naar een depot gebracht. Dat is een aandachtspunt want 
waarschijnlijk wordt hierbij plastic herverspreid (stelling). Het ligt voor de hand om het baggeren zelf 
en de opslag in het depot te toetsen aan het Besluit bodemkwaliteit.  
 
Ook in de zanddrempels die evenwijdig aan de kust lopen verdwijnt plastic als het harder waait. Dat 
kan er na verloop van tijd ook weer uit tevoorschijn komen. Deze hoeveelheid is minder omdat alleen 
bij storm zandgolven ontstaan en de aanvoer van scheepshuisvuil constant wordt verondersteld 
(aanname). Dit is een los eindje in deze verklaring. Omdat plastic in zand niet detecteerbaar is, zijn er 
nog geen ideeën hoe dit verder te onderzoeken. 
 
Het plasticprobleem in de Haringvlietmonding, die deel uitmaakt van het Natura2000-gebied 
Voordelta, is al veel langer bekend. De Schoon-Goeree-groep 
https://www.facebook.com/groups/schoongoereeoverflakkee/ ruimt al jaren dit strand op en heeft  
vaak aandacht voor dit probleem gevraagd bij de betrokken beheerders. Waarom komen die niet  in 
beweging? 

 

https://www.facebook.com/groups/schoongoereeoverflakkee/
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Bijlage 1, Veldbezoek Ouddorp Middelduinen 20-01-2022 
 
Flaauwe werk-Kwade Hoek 
Veldbezoek 20-1-2022 
phiddema@xs4all.nl 
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Oud plastic mogelijke verklaring(en) ..................................................................................................... 31 

Overig .................................................................................................................................................... 41 

 

Dag lezer, 
 
Het is al jaren bekend bij de plasticjutters van Kwade Hoek dat er ook ‘oude’ stukken plastic 
aanspoelen op Kwade Hoek. Dat is interessant. Dus heb ik een paar veldbezoeken gedaan om te 
kijken of ook te snappen valt wat hier aan de hand is. 
 
Hoewel er niet zo veel lag op het strand bij Ouddorp-Kwade Hoek, had ik toch direct geluk deze keer. 
Mogelijk heeft dat te maken met de omstandigheden: NW 6, baggeren van de scheepvaartgeul om 
Kwade Hoek en springtij. Er zitten ook een paar mooie ‘gouwe ouwe’ bij. Het lijkt erop dat hier in de 
loop der tijd een soort  ‘plastic-kerkhof’ is ontstaan. Af en toe spoelen daar de lijken van aan omdat 
ze niet goed genoeg begraven zijn. 
Aan de party-ballonnen kan ik verder nog weer een zeker UK-exemplaar toevoegen. 
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Deze inham tussen Maasvlakte II en de kop van Goeree ligt erg gunstig voor het doorrollen van 
golven uit zowel ZW, W als NW. Geen gebrek aan strijklengte hier met minimaal een paar honderd 
kilometer naar de westelijke richtingen . Bij harde wind is dat garantie op beukende golven. 
 

Ballonnen 
4 partybalonnen deze keer en een los ballonlint. De 2 die op de hoogwaterlijn lagen waren 
onbeschreven/ te ver verweekt. Zie hieronder. 
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Op het strand kwam ik nog een mevrouw tegen uit Rockanje die daar elke dag even naar het strand 
ging (‘het is verslavend dat plastic jutten’) en ook af en toe aan de Kwade-Hoek-kant. Bij Rockanje 
vond ze elke dag wel zo’n ballon zei ze. 
 
Van de andere 2 balonnen was er één al te ver vergaan om er nog wat van te maken. Ze lagen tussen 
de eerste lage helmgrasduinen, waar ze door de wind overheen zijn geblazen, in het duinvalleitje 
erachter waar ze in de duindoornstruiken waren blijven hangen. 
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Je mag daar niet komen maar ik moest deze toch even opruimen. 
Deze ‘duinvalleiballon’ is er weer een interessante. Het lijkt mij een ballon ter gelegenheid van het 
hondenverjaardagsfeestje van de UK-hond ‘Mr Wiggles’. Er is door kinderen, aan het handschrift te 
zien, op geschreven en getekend met een stift.  

 
Woof! Woof! (2 x) 
 



27 
 

 
‘Mr Wiggles, happy birthday, ….having a good birthday and ……..love you ed’ 
 
Dat roept de vraag op hoeveel plastic in dit soort luwtes achter de duinen terecht komt. Het is 
vandaag NW 6 en je ziet dan af en toe plastic dat is droog gewaaid over het strand rollen naar de 
duinen. 
Een inventarisatie over een meter of 200 (zuidzijde |Zeester) net achter de helmgrasduintjes levert 
niet veel op. Ook aan de strand/windkant ligt niet veel. 
Aan de noordkant van de Zeester ligt wel wat meer: 1 item per 10 m. 
 
Hebben de ballonnen een drijfvoorsprong? 
Omdat ballonnen de zee opvliegen en daarna ergens te water gaan (door daling met koele lucht) zou 
het interessant zijn om te weten of ze zich dan meer volgens de wind gedragen. Als ze in één keer de 
overkant zouden halen dan volgen ze helemaal de wind. 
Als dat zou verschillen van drijvend plastic dan zouden ze op meer of andere plaatsen moeten 
worden gevonden.  
Het heeft niet zoveel nut om hieraan te rekenen, denk ik, want de spreiding in wind is groot en de 
UKFRBE-plastic komt voor een deel van de scheepvaart.  
 
Vispluis en netten 
De ‘vissers voor een schone zee’ winnen weer met afstand de hoofdprijs. In alle grotere plukken 
organisch debris (wier, biezen ed) zit vispluis meestal blauw wat minder oranje en nog wat minder 
zwart (Belgische vissers gebruiken dat meer naar verluid). Hoewel er niet zoveel ander plastic is 
aangespoeld (te weinig om te tellen per m1) ligt er op elke meter wel een stukje vispluis of een stuk 
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Of hele samengestelde trossen 

 

Links (zwarte lus) Belgisch vispluis rechts NL-pluis: oranje natuurlijk 
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Vispluis is licht en de kleinere stukjes of trosjes waaien ook verder door de duinen in: 

  

In de jutbak bij de Zeester is het beeld ook duidelijk: 
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Er liggen duizenden stukken vispluis en visnet/mazen op de NL-stranden. Is dat wel normaal? 

 

 

Interessant is de pot rechtsonder in de bak. Hieronder twee keer van dichterbij: 

  



31 
 

Dit lijkt toch ook iets uit een viskwekerij. Mogelijk kreeft uit UK? 

Hij lijkt zo jarenlang doelloos op de oceanen te hebben rondgedreven met al die pokkenaangroei. 

 

Het ligt echter meer voor de hand dat hij jarenlang gebruikt is voor de kreeftvisserij en toen hij stuk 
ging, weg is gepleurd. Waar zitten die kreeftvissers in UK en wat gebruiken ze voor tuig? 

Oud plastic mogelijke verklaring(en) 
Ook weer een mooie gouwe ouwe: 
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Op youtube staat een serie enorm oubollige reclames van bona: ‘waarom smaakt wat de bakker 
maakt toch zo fijn, nou dat kan voor mij alleen maar bona zijn’. 
In 1969 zijn de letters op de zijkant groenhttps://www.youtube.com/watch?v=b3tpZYRRrbM 
In 1976 heeft het kuipje aan de zijkant groene letters en op het deksel (dat zat er niet bij) rode. 

 
 In 1979 zijn ook de letters op de zijkant rood geworden; in 1986 staan ook rode letters op de zijkant; 
in 1989 is het kuipje rechthoekig geworden. 
Dit kuipje heeft hier dus ongeveer 50 jaar ‘in archief gelegen’ voordat het ten slotte aanspoelde. Hoe 
kan dat nou?  

https://www.youtube.com/watch?v=b3tpZYRRrbM
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Wind zee en strand doen hier iets wat ik niet begrijp. Daar zijn meer veldbezoeken voor nodig. 
 
Het strand is hier tot bijna 1 km breed met hele flauwe taluds. In die brede stranden (het was 
springtij en dus ook erg laag water) zitten ook nog depressies/geulen tot ongeveer één meter diep 
(schatting op het oog) waarin bij afgaand tij dingen blijven liggen. Her en der lagen plukken organisch 
debris en ook een kluwen vispluis. Op deze foto  is niet goed zichtbaar (te ver verkleind) dat er nog 
een stuk of 5 stukken debris liggen (zwarte punten). 

 
Bovenaan de foto is eerst een geul zichtbaar en daar nog weer boven een stuk strand en de zee met witte schuimkoppen 
(rechtsboven op foto is nog net zichtbaar) 
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Zee ligt op de horizon. Een pluk vispluis is bij afgaand tij ‘gestrand’ 

 

 
Grijsbruine stormgolven vol sediment bij het Flaauwe Werk, kitesurfersplek (gele bol) 

 
Een golf heeft op ongeveer 3 à 4  keer zijn amplitude invloed op de bodem. Eerst is dat een beetje en 
zal er niet veel sediment in beweging komen. Dat is zeker wel het geval waar de golven het strand 
bereiken en breken. Ze zijn dan bij deze wind grijsbruin van kleur.  Ik zag dat de zee tot een meter of 
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100 (schatting/verder kan ik niet kijken)  zandgrijs is gekleurd. Dat moet met luchtopnames/drones 
zichtbaar/meetbaar zijn.  
Er vormt zich daar dan waarschijnlijk een archief van plastic in de kuststrook waar de golven breken 
en genoeg energie hebben om zand op te nemen. Die golven zijn daar al snel een meter of 3 à 4 hoog 
dus over die diepte (+- laag en hoogwater) zou dit proces dan gaande moeten zijn.  
Ligt zo’kuipje één keer vast dan hangt het van de morfologische ontwikkelingen af wanneer en 
misschien of het weer vrijkomt. Het ligt dan waarschijnlijk vrij dicht onder het oppervlak. Deze heeft 
zelfs waarschijnlijk in het oppervlak gelegen want hij is flink begroeid met pokken. 
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Hij zinkt daardoor ook overtuigend

 
Bij de volgende storm kan het dan een stukje opschuiven of wat verder onder het zand verdwijnen.   

 
Waarschijnlijk treden er ook morfologische verschuivingen op wanneer er wordt gebaggerd. Dat is op 
het ogenblik gaande omdat de geul naar Stellendam weer op diepte wordt gebracht. Als de wanden 
van de geul inzakken kunnen ook zettingsvloeiingen optreden waarbij door wateroverspanning 
grotere delen van de wand inzakken.  
Het zou interessant kunnen zijn om eens mee te kijken bij het baggeren. De kleinere items worden 
door de hopperzuiger gewoon naar binnen gesleurd maar de grotere blijven voor het rooster 10 tot 
20 cm ?) hangen.  Misschien zou je het plastic ook in de beun op één of andere manier kunnen 
afscheiden door opdrijven of uitzeven met een fijnere zeef. 
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In het midden van de foto is (net zichtbaar) een hopperzuiger aan het baggeren. Op de achtergrond ligt Maasvlakte II in de 
zon 

 
Dan nog deze. Het is een verpakking van zonnebloempitten. HIj is gemaakt in Spanje (Barcelona) 
maar wordt, onder andere, in Frankrijk verkocht.  
https://world-nl.openfoodfacts.org/product/8413762100208/pipas-grau 
 

https://world-nl.openfoodfacts.org/product/8413762100208/pipas-grau
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Op de achterkant staat À consommer de préférence avant le 4-89.  
 

  
Er even van uitgaande dat je niet te lang wacht voordat je dat opeet, zou deze dus een jaar of 30 oud 
zijn. 
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Waterflesje (waarschijnlijk Chinees). 
 
Verder nog deze Franse zoutjes met 32% cacahuettes (pinda’s) van de Lidl uit Strasbourg. Geen 
houdbaarheidsdatum. 
 

 
En deze NL M&M’s verpakking met houdbaar tot ten dele onleesbaar ……3/10, dat wil zeggen 2010. 
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En nog een pak Fan, Griekse (Cypriotische) Ananassap: best before 20/09/22A. Dat is dus een 
recente. 

 
 
 
 
Ten slotte nog deze Franse aansteker van ‘Ghesquiers Your Ship Supplier’.  
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Het gaat hier waarschijnlijk grotendeels om scheepvaartplastic gezien de internationale 
samenstelling.  
 
Overig 

 

Hiervan vond ik er 3. Niet duidelijk voor mij wat dat is? 

Tot zover. 
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Bijlage 2, Veldbezoek Middelduinen 28-01-2022 
Middelste Oosterduinen-Kwade Hoek 
Veldbezoek 28-01-2022 
phiddema@xs4all.nl 
 
Dag lezer, 
 
Deze keer is het goed raak. Er liggen veel blikjes en bakjes. Alle blikjes neem ik mee en verder alles 
waar letters op staan of wat op een bakje lijkt. 
 
Er zat een viskotter (een lichtblauwe) vast op de ingang van de vaargeul aan de Noordzeekant. Die 
steken 3 à 4 meter diep. De kustwacht kwam al even kijken met vliegtuig. Even later werd hij door 
een andere kleinere kotter, die uit Stellendam kwam aangevaren, losgetrokken. Net op tijd 
waarschijnlijk want het was vallend tij.  
 

 
Vastgelopen viskotter 
 
Het eerste dat opvalt is dat er wat flessen liggen op het strand die kaal zijn met pokkenaangroei 

mailto:phiddema@xs4all.nl


43 
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Dit heb ik niet eerder gezien.  
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Het lijken rollen van karton. Een eindje verderop vond ik er nog twee 
 
 
 

 
 
 
Er lag veel zeecypres (schatting paar honderd kuub) op het strand 
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Over een paar honderd meter lag een rol van een halve meter hoog ongeveer. Op de foto is het het 
hoogst met ongeveer 1 meter. 
  
Waar kaartje 
Wat was het voor weer op die dag? 
 
 
Blikjes 
Ik raap 32 blikjes op waarvan er 13 geen leesbare info meer opleveren. Hieronder op verschillende 
kenmerken gerangschikt: 
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Mate van slijtage 
 
Een deel van de blikjes is ingedeukt (zeemannen  tonen daarmee hun spierkracht) gescheurd of 
platgetrapt (mogelijk door de kok om ruimte in de vuilniszak te sparen). 

 
  
De meeste zijn echter mooi rond. Blijkbaar rollen ze dan regelmatig want de vlakke rolkant is 
afgesleten en de randen niet. 
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Dat is nog duidelijker zichtbaar bij het onderste blikje van deze 4  

 
Bovenrand en deuken zijn het minst gesleten 
 
Verder valt nog op dat er kleine putjes in een aantal van de blikjes zitten. ze rollen niet alleen maar 
krijgen ook sediment over zich heen met hardere dingen als zand waarschijnlijk schelpen (alikruiken) 
en steentjes. 
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Putjes 
De onderkant is minder glad dan de buitenkant. Daar hechten na verloop van tijd planten diertjes 
aan 

 
Wat verder opvalt is dat alleen op het Warsteiner-blikje slechts één pok zit (rechtsonder op de foto) 
op de andere blikjes zitten geen pokken.  
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Zijn ze niet te oud dan is de onderkant vaak redelijk gaaf en daar staat de houdbaarheidsdatum. 
 

 
 
Van 19 blikjes is die leesbaar. Er zitten geen oude bij.  
2019: 1 
2020: 1 
2021: 4 
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2022: 13 
 
Ook een taalindeling gemaakt. Dat zegt iets over het land waar het blikje gekocht is niet over de 
nationaliteit van het schip dat het overboord heeft gegooid. 

 
Nederlands 14, Engels 6, Belgisch (FR/NL-talig) 5, Deens 2, Duits 1, Portugees 1, onleesbaar 3 
 
Op 4 blikjes is vermeld dat ze voor de bevoorrading van schepen/vliegtuigen bedoeld zijn. 
Waarschijnlijk tax-free. 
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Is het bier of fris? 

 
12 bier, 20 fris 
 
Bakjes en verpakkingen 
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Dit zijn de ‘bakjes’. Daar vallen dus onder: bakjes, kuipjes, cupjes ed. Ook de flarden daarvan heb ik 
opgepakt. 

 
 
Aan plastic hechten veel makkelijker pokken. Daardoor is zichtbaar dat een deel van die bakjes voor 
een deel in het zand en voor een deel erbuiten hebben gelegen.  

 
Ene kant 
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Andere kant 
 

 
Buitenkant 
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Binnenkant 
 

 
Ene kant 
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Andere kant 
 
 
Er zitten ook weer oude tussen. Een paar die volgens mij oud zijn maar niet dateerbaar (tenminste 
dat lukte mij niet): 
 

 
Grelesa Spaanse yoghurt 
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Nederlandse sinaasappel-limonade 
 

 
Iets Frans  
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Duitse zuivel 
 
 
 
 
 
Wel dateerbaar maar verder niet leesbaar waren deze 3 (rechts 2 in elkaar gedrukt) waarschijnlijk 
toetjebakjes uit 2003 en 2012 
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De hoofdprijs krijgt deze era-halvarine: 

 
‘Net zo slank zijn als je dochter’ luidde de reclameslogan destijds. 
In 1987 veranderde, volgens wikipedia, dit merk in ‘Linera’ 
Dit bakje is dan ongeveer 34 jaar oud. 
 

 
Stuur een ‘briefkaart’ naar Era. 
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Dit zijn de yoghurtbakjes op taal gerangschikt. 

 
Nederlands 8, Duits 3, Frans 3, Engels 1, Deens 1, Spaans 1 
 

Verpakkingen en dergelijke 

Dit zijn de verpakkingen op land geselecteerd 

 
Frans 9, Nederlands 7, Engels 5, Duits 3, Belgisch 2, Egypte (Arabisch) 1,Turks 1, Tsjechisch 1, 
Chinees? 1 
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Een paar heb ik eruit gelicht: 

 
Waarschijnlijk vleesbeleg. Houdbaar tot 07-12-2014 
 

 
Gave Franse supermarktzak (hij zat omgekeerd toen ik hem vond). Ne pas jeter dans la nature. 
 
Gegeven al die nationaliteiten en de flarden van huisvuilzakken, waarvan ik er een stuk of 10 zie, 
komt dit afval van schepen. 
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Grijze vuilniszak 

 
Blauwe vuilniszak 
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Dit is ook een scheepvaartgewoonte. Je snijdt van een jerrycan het bovenste deel af en dan kan je er 
onderdelen in bewaren. Langere smallere kan je voor kwasten gebruiken. 
 

 
3 wulken (waarvan 2 met pokken) en een krabbeschild met pokken 
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UK-party-ballon. Je zou bijna zeggen dat ze het met opzet doen als ze van zo’n ballon gelijk al een vis 
maken. 

Overig 

Niet alleen veel zeecypres maar ook veel mesheften die hier in een slinger aan de monding van de  
de geulen zijn neergelegd door de stroming. 
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Samen met kleine schelpjes 

 

 

Nog wat dooie vogels: 

 
brandgans 
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 3 meeuwen 

 

 
zee-koet Tot zover 
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Bijlage 3, Veldbezoek Middelduinen 31-01-2022 
Veldbezoek Middelste en Oostduinen (Flaauwe Werk/Kwade Hoek) 
31-1-2022 
phiddema@xs4all.nl 
 
Dag lezer, 
 
Nou dacht ik met die NW-storm Bft 9 heel wat te beleven maar dat viel nogal tegen: Je kan er ook bij 
laag water dan niet komen. Dus ik moest mij beperken tot een stuk hoogwaterlijn van 100 m.  
 

 
Hoog water bij Middelste en Oosterse duinen, de jutbak staat bijna onder, het water is bruingrijs 
 
Een paar dingen die me opvielen. Er ligt wel een hoogwaterlijn met plastic in de duinvoet maar die 
ligt wat hoger (nog een halve tot  1 meter hoger dan deze storm). Hij ligt ook in de duindoorn dus is 
een beetje lastig te bereiken en te zien. Daar ligt op elke meter wel wat. 
 
In het laag water voorafgaand aan de storm heb ik ook nog een stuk strand bij Ouddorp (vanaf 
strandtent De Zeester) bekeken. Daar lag deze halve dooie bruinvis? 

mailto:phiddema@xs4all.nl
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Staartvin 
 
Daar ook een filmpje gemaakt van water dat al het strand opgeblazen werd over een grote breedte. 
Het was opkomend tij maar de golven waren nog een paar honderd meter verderop. Dat komt door 
de flauwe gradiënt. Het waait dan zo hard dat het water als het ware voor de zee wordt uitgeblazen. 
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De golfhoogte was tijdens de storm op Haringvliet 10 (meetstation dat hier voor de kust ligt) 3,5 m 
en bij IJmuiden 4,8 m 

 
Vooruitgeblazen water 
 
Verder zie je dat waar al wat meer water staat er een soort kleine zandgolfjes worden gevormd. 
 
Verder: 
Een Happy-Birthday-ballon gevonden die nog vrij gaaf is.  
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Voor wie nog twijfelde of die ballonnen uit Engeland komen: deze is van Century House, Brunel Road 
Wakefield,West Yorkshire, WF2U?XG, UK. 
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Daar schrijven ze dan ook nog op: ‘Do not release outdoors’.  

 
 
 
Verder een Chinees flesje Milk Tea Drink 
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Een Franse papieren zakdoekje verpakking 

 
 
 
En een wikkel van een Frans flesje water 
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Geen (yoghurt)bakjes of blikjes gezien. 
 
Tot zover 
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Bijlage 4, Veldbezoek Middelduinen 02-02-2020 
Middelste/Oosterduinen-Kwade Hoek 
Veldbezoek 2022-02-02 
phiddema@xs4all.nl 
 
Intro 
2 dagen na storm Corrie weer naar dit strand gegaan. Vrijdag 3 dagen voor de storm had ik veel 
plastic (waar letters op staan) en ook veel yoghurt bakjes.  
Ik wilde zien hoe het eruit zag net na een storm. Dat was wel heel anders maar er lag niet veel plastic 
en ik vond maar 2 yoghurtbakjes (Voor vondsten zie bijlage). 
 
Water- en windsysteem 
 
Wat opviel is dat door de storm de jonge duinen van ongeveer 2 m hoog die in dat  traject wat 
dichter naar zee lagen zo goed als weggespoeld zijn. Er is een enorme hoeveelheid zand verplaatst 
wat ook te zien is aan de geulen die vanaf de zeekant soms meer soms minder zijn dichtgelegd met 
zand. 
Bij Kwade Hoek waren de 4 m hoge duinen voor ongeveer de helft afgeslagen. 

  
Afgeslagen duin bij Kwade Hoek 
 
Dat er veel zand is verplaatst, is ook zichtbaar aan paal 6 bij de ingang van Kwade Hoek die er nog 
maar net bovenuit komt. 

mailto:phiddema@xs4all.nl
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Dit afgeslagen zand verdwijnt niet naar zee schat ik in: het blijft door de overheersende westelijke 
winden in deze bocht Maasvlakte II-Kop van Goeree ‘hangen’ en gaat opnieuw verstuiven. 

Geulen 
Er lopen hier meerdere geulen evenwijdig aan de zee/strand met dwarsvertakkingen landinwaarts. 
Omdat er veel zand verplaatst is maandag,is een deel van de geulen gedeeltelijk dichtgeduwd door 
de zandgolven met noordwestenwind. Ook is duidelijk zichtbaar dat het omgekeerde proces ook 
weer op gang is gekomen. 
 
Hieronder een voorbeeld van een leeglopende geul (het is Laag Water) die alweer 2 decimeter van 
zijn diepte terug heeft genomen. 
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In dezelfde bocht was ook mooi zichtbaar dat door die getijstroming voorkeursplaatsen ontstaan 
waar meer debris ligt. 
In deze meanderbocht, waarin hetzelfde stukje geërodeerde bocht vanaf de andere kant is 
gefotografeerd, is zichtbaar dat er meer debris ligt aan de binnenkant van de bocht. Daar lagen ook 
ongeveer 10 plastic items.  
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meander 

Het getij is hier eb- gedomineerd. Dat wil zeggen dat het langer lager water is dan hoog. Het wordt 
ook sneller hoog water (zie steile oploop in grafiek), met hogere stroomsnelheden, dan dat het daalt. 
Verder blijft het langer laag water. 
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De hoogwaterlijn van de storm van maandag ligt op het deel van de ingang Middelste/Oosterduinen 
in de duindoorn. Daar ben ik nu niet langs gelopen maar je ziet er ook niet veel anders dan organisch 
debris. Dat er ook flink plastic in zit was wel zichtbaar bij Kwade Hoek waar in het debris op de foto 
hiervoor van het afgeslagen duin, op elke meter een paar kleine dingetjes lagen. 
Die hebben zich in de loop van een jaar/ 2 jaar (wanneer was de laatste fatsoenlijke storm?) op 
meerdere hoogwaterlijnen verzameld.  
Ondanks dat er een goed georganiseerde groep vrijwilligers hier schoonmaakt, kan je niet alles 
oppakken. Vooral de kleinere dingetjes blijven dan liggen. Ze verzamelen zich dan in de hoogste 
hoogwaterlijn na een storm. 

Overig 

In de geulen zie je ook her en der laagjes veen aan de oppervlakte komen (veen kan je uitsmeren 
maar je kan er geen rolletjes van draaien, dat lukt wel bij klei). 
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Dit zijn hele oude lagen die hier blijkbaar worden doorsneden. Dat wil zeggen dat het gebied  
morfologisch (sedimentatie en erosie onder invloed van stroming) in beweging is.  

 

Dit gebied is sinds 1970 (sluiting Haringvliet) een soort van dode hoek. Stroomde het water voorheen 
met kracht het Haringvliet in en weer uit nu vult het met kleinere stroomsnelheden een veel 
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bescheidener volume. Daarom zou het ook verder verzanden als de geul (Slijkgat) niet telkens op 
diepte zou worden gehouden.  

Dan zijn er nog het lengtegeulenpatroon meer naar de Ouddorpse kant dat loslaat en veranderd op 
de overgang naar Kwade Hoek. Daar wordt dit patroon doorsneden door de gebaggerde geul. 

 

 

Dan is er nog de verandering in oriëntatie van de kustlijn die vanaf Ouddorp zuidwest ligt en voor 
Kwade Hoek met de gebaggerde geul meer west wordt.  
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Hierop is zichtbaar dat er een drempel wordt gevormd door de sedimentgolven en dat daarachter de 
geul loopt dat patroon herhaalt zich hier nog een keer. Bij de bocht monden de geulen uit. 
Het stromingspatroon dat al ingewikkeld is, wordt nog dynamischer door de aansluiting van de geul 
op de plas verder landinwaarts. 
 
Het deel van Ouddorp tot een stuk voorbij Middelste en Oosterse Duinen is redelijk stabiel. Daarna  
treedt telkens verstoring op. Lagen waarin plastic bakjes zijn vast komen te liggen onder zandgolven 
met harde wind, kunnen dan regelmatig weer tevoorschijn komen. 
 
In het grote gebied waar ook plastic aanspoelt met zandgolven wordt dat waarschijnlijk vastgelegd 
en komt het in deze hoek die alsmaar verder aanzand nooit meer tevoorschijn. Dit proces zou dan 
stoppen als het nieuwe evenwicht wordt bereikt en de halve cirkel tussen Maasvalkte II en de Kop 
van Goeree is aangezand. Dat patroon blijft echter verstoord door het baggeren van het Slijkgat.  
 

 

bij de punt waar de yoghurtbakjes het meest worden gevonden. 

 

Ballonnen 
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Ik heb ongeveer 5 ballonnen geteld en nog een paar linten. Eéntje sprong eruit. Dat was deze 
hieronder. Eerder had ik al eens op de Voornse Slikken een ballon gevonden waar ’Granpa’ op stond. 
Dat was er met stift opgeschreven. Deze is echter speciaal bedoeld voor het ‘eeuwige afscheid’. 
In dit geval van MUM: ‘in loving memory, dearly loved and remembered’. 

Met alle respect voor zij die is heengegaan, maar zo maken ze er wel een potje van daar aan de 
overkant. Als die trend doorzet, dan kunnen we nog wat beleven: een ballon voor de verjaardag, één 
voor het huwelijk, een leuke voor het overlijden en de mooiste voor de hond. 

Telkens als ik daar kom en dat is nu 4 keer geweest liggen er een paar ballonnen. Ze lagen ook bij 
Walcheren. Dat moeten er dan een paar per dag zijn en dan zit je al snel op 1000 per jaar. Tijd om 
eens een pint te gaan drinken met die Engelsen?  

En dan staat op al die ballonnen: Do not release outdoors. Dispose of properly. Wat het in dit geval 
nog een graadje erger maakt is dat deze een vaste keuze is uit een merkserie ballonnen waarmee 
‘heugelijke’ feiten worden gevierd:  ‘Sensations,  the perfect choice’.  

 

https://sensations.card-manager.com/ 

Dit is het bedrijf (London headquarters) dat deze verkoopt. 

Bakjes, oud en drijfproef 

Er zitten weer een paar wat oudere tussen 

https://sensations.card-manager.com/
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Ook een drijfproef gedaan. Alleen het Danonebakje met de pokken zinkt overtuigend. De rest van de 
bakjes drijft overtuigend. 

 

Scheepvaart 

Waar scheepvaart is, zijn citrusvruchten; zeelui hebben nog altijd een scheurbuiksyndroom. Ik heb 
wat foto’s gemaakt van halve uitgeperste maar daarna wordt het saai en je hebt er verder ook niks 
aan. Ik heb toen geteld en kwam op een stuk of 20 uitgeperste helften van meestal sinaasappel maar 
ook citroen. 
Ook uien belanden blijkbaar regelmatig in de afvalbak. Bij een ui zie je soms pas dat hij wat rot is als 
het buitenschilletje eraf is. Vrijdag had ik er een stuk of 4. Nu 2. Waaronder deze paarse. 
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Tot zover  



85 
 

Bijlage vondsten 
 

 

Orgaanvlees van kip, regionale specialiteit 
Frans 
Datum: geen 

 
Hagelpatroon: geen info 
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Yogurtbakje Danone: van twee zijden en onderkant gefotografeerd vanwege de pokken 
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Datum: waarschijnlijk 1992, reclame uit you tube 1992 van zelfde vorm (taps toelopend naar boven), 
niet dezelfde opdruk. 
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Vermoedelijk een ‘afscheidskaart’ van kind aan moeder. (Heeft aan ballon gehangen met gaatje zie 
bovenste foto. 
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Turkse siliconenkit 
 

 
Chinese? Milk Tea Drink 
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Shampo merk 59? met Engels taalfragment (Rich, easy to comb hair) 
 

 
Duitse crème fraiche 
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Poolse TL-starter? 

 
Nederlandse Surimi Sticks, houdbaar tot 28-08-2017 
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Knoop van vuilniszak 
 

 
Belgisch waterflesje (FR/NL-talig) 
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Spaans/Portugeestalige mozarella-verpakking. Was helemaal opgevouwen en met plakband 
dichtgeplakt waardoor tekst geen slijtage heeft. Lijkt in Duisland (Nürnberg) gemaakt. Houdbaar tot 
07-06-2017 
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Nederlandse kaas chips. Houdbaar tot 22-11-2014 

 

Russische mayonaise 
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Duitse (Frisch) yoghurtbakjeflard 

 

Deksel: geen info 
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Deksel: Vita d’or margarine 
 

 
Franse ophanghaken (hameçon) merk Tortue 
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Margarine/botercupje. Houdbaar tot 05-07-2016 
 

 
Duitse Capri-Sun Orange-drink 
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3 ?. Worden inde visserij gebruikt. Wie weet waarvoor? 
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Bijlage 5, Veldbezoek Middelduinen 07-02-2022 
Veldbezoek Middel-Oosterduinen-Kwade Hoek 
07-02-2022 
phiddema@xs4all.nl 
 
Dag lezer, 
 
Deze keer wat meer aandacht aan die geulenpatronen bij Kwade Hoek besteed. Een paar dingen 
vallen op: 
 

 
Ze lopen meestal leeg (bij Laag Water) van het zuiden naar het noorden. Je kan ook zien dat het 
strand richting Ouddorp hoger ligt. 
Veel debris spoelt aan vanaf de bordjes bij Middel-oostduinen naar de geul bij Kwade Hoek 
(opzoeken is dat de uitgang ooit van Havenhoofd/Goedereede?) 
Bij deze wind (WZW) wordt er veel materiaal (nu veel mesheften en zeecypres) getransporteerd 
langs de zandrand. De transportgolven zijn goed waarneembaar. Dit windtransport gaat tegen de 
stroomrichting van de geul in (bij afgaand tij). Paar filmpjes van gemaakt. 
In de monding van de geul ligt daarom veel debris (zie foto hierboven). Die komt dus niet uit de geul 
maar van de strandrand. 
Bij deze hoek waar het strand door de gebaggerde geul afbuigt naar het noorden houdt het 
lengtegeulenpatroon op.   
De afstanden van het patroon zijn te groot en de hoogteverschillen te klein om er goed zicht op te 
krijgen vanaf het strand zelf. 

mailto:phiddema@xs4all.nl
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In de geulen ontstaan op bepaalde plaatsen stromingsgolfjes waarmee zand wordt getransporteerd. 
Dit is een voorbeeld. Ze ontstaan omdat de stroming ook zelf voor zandgolfjes op de bodem zorgt. 

 
Dit proces wordt in de lengtegeulen versterkt door de wind die vaak (~60% van de tijd zuid tot west) 
ongeveer in dezelfde richting blaast. 
 
Vondsten 
Dit blikje lag in de jutbak: 
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Het drijft en geeft het pas op na omdraaien onder water, onderduwen helpt niet. 
 
Voor onderstaand blikje (van straat geraapt) heb ik uitgerekend (gewicht = volume verplaatst water) 
hoeveel lucht erin moet zitten voor evenwicht. Dat is een halve centimeter (ongeveer 1/20ste deel) 
hieronder aangegeven met de zwarte viltstiftstreep. 

 
  
Verder nog een Chinese vlag. Wie kan dit lezen? Zou een scheepsvlag kunnen zijn. 

 
Het valt nogal mee verder met de hoeveelheid  plastic:  1 item per 10 à 20 m. 
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Een melkcupje, twee koffiebekertjes wat blauwe flarden van, en een paar grijze vuilniszakken. 
  
Wel nog deze twee visbakken: 

 

 
Etaples-sur-mer ligt net onder Boulogne. Dat zegt hier niets want er wordt overal op de Noordzee 
gevist. 
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HVY = Hollandse Visveiling IJmuiden. Deze vondst kan je net als de vorige niets uit afleiden. 
 
De mooiste vondst deze keer is deze: 
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Een pakje Golden Virginia shag uit UK ‘containing over 70 substances to cause cancer’. Daar trekt een 
echte zeeman zich natuurlijk niks van aan. Die is toch allang dood voor zijn pensioen en wordt dan 
begraven ergens ver van huis van de opbrengst van zijn gouden tand. Of hij gaat naar de kelder. Nog 
beter. 

 
Er lijkt ook een houdbaarheidsdatum op te staan die eindigt op 1/04 dat zou dan uit 2004 zijn: 18 jaar 
oud. 
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Per ongeluk liep ik nog tegen wat nurdles (plastic pellets aan) in de geul (noordoever) naar de 
strandopgang vanaf Middelduinen. 

 
Als ze hier liggen (bij zwarte rugzak) dan moeten er meer vindplaatsen zijn. 
Het zijn er hier een ongeveer honderd per m1 over 10 m = 1.000 
 

 
Detail nurdles Middelduinen. 
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Linksboven transparante, daaronder een paar die door UV-licht donkergeel kleuren, linksonder een 
paar afwijkende vierkante vormen, onder (midden) bio beads die in de waterzuivering in Engeland 
worden gebruikt als bio medium in de laatste zuiveringsstap (en soms per ongeluk naar het water 
lekken in grote hoeveelheden), boven midden  zwarte nurdles die veel in de auto-industrie worden 
gebruikt (denk aan bumpers, dashboard, interieur), rechtsboven 3 strijkkralen en 1 (groene) plastic 
kogeltje (allebei kinderspeelgoed). Ter illustratie bij de fineliner 4 plantenzaden rechts en 3 
alikruikjes. Nurdles worden door vogels en vissen makkelijk aangezien voor eten. In De Rotterdamse 
haven vond ik een keer twee braakballen van zilvermeeuwen. In de ene zaten er 53 in de andere 56. 
Meeuwen kunnen wel wat aan wat dat betreft maar dat geldt niet voor alle dieren.  
 
Als je een tijdje in zo’n uitgewerkt monster zit te kijken dan zie je ook veel nog kleinere stukjes 
plastic. 
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Het valt almaar verder uiteen en begint dan onderdeel te worden van de omgeving. Ik heb er geen 
verstand van maar dat lijkt me geen goed idee. Dit is ook onomkeerbaar. Dit gaat nooit meer iemand 
op kunnen ruimen. 

 
Detailopname van uitgewerkt monster. In de midden een transparante nurdle (ongeveer 3 mm 
groot). Ik heb mijn leesbril nodig om dit goed te zien. 
 
Overig 
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Naast veenlaagjes die in los (zwart) gruis uiteenvallen, kom je ook regelmatig afgeronde kleischijfjes 
tegen. 

  
Van klei kan je rolletjes draaien 
Tot zover, 
Piter 
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Bijlage 6, Veldbezoek Middelduinen 11-02-2022 
Vrijdag 11-2-2022 
14.30-16.30 
phiddema@xs4all.nl 
 
Dag lezer, 
 
Nou dacht ik het mysterie van het historische plastic begrepen te hebben en het boven het zand te 
kunnen harken. Helaas te vroeg gejuicht (Suske en Wiske en de plasticvloek van de Kwade Hoek).  
Wel weer wat bijgeleerd. 
 
Bij afgaand tij ontstaat een draaikolk na ‘de hoek’. 
 
De plaats waar de meeste bakjes worden gevonden is waarschijnlijk niet het kerkhof. Dat ligt 
waarschijnlijk meer ‘stroomopwaarts’ (zuidelijker) richting Ouddorp.  
 
De noordwestgolven (het was NW5) breken op de ondieptedriehoek een km of 3 voor het strand en 
bereiken Kwade hoek bij lange na niet. Ze kunnen pas doorrollen ter hoogte van Ouddorp na de 
laatste boeien van de Stellendamgeul.  Overigens zijn ze ook daar al een flink stuk lager dan op zee.  

 
Rustig water in de geul. De golven breken 3 km verderop (net zichtbaar op de foto) 

 
Tussen Middelduinen en strandtent Zeester/Ouddorp liggen meerdere (4) langsgeulen naast elkaar  
 

mailto:phiddema@xs4all.nl
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Bij afgaand tij stroomt het water in de meeste geulen naar het noorden, richting Kwade Hoek. Het is 
wat lastig te zien omdat de afstanden nogal groot zijn maar ik meen ook te kunnen zien dat het 
strand en de langsdrempels naar Kwade Hoek toe in hoogte dalen. 
  
Bij afgaand tij vindt door de geulen zandtransport plaats (vb tot boven knie) 
 
Bij laag water en harde wind wordt zand op de eerste drempel afgezet bij hoog water en harde wind 
gebeurt dat wat verder het strand op. Een golf met zand breekt en laat zand achter daarna zijn de 
golven kleiner maar hebben weer meer energie om zand te dragen (veroorzaakt dat een 
drempelpatroon?) 
 
Bij rustig weer (zelfs bij NW vandaag een beetje) vindt zand transport mesheften/zeecypres  langs die 
drempels plaats. 
 
De Waddeneilanden (NL en DE) wandelen van west naar oost. Dat gebeurt hier ook. Daarom wordt 
er regelmatig zand gesuppleerd bij Ouddorp/ Flaauwe Werk en moet ook de Stellendamgeul blijvend 
worden gebaggerd. De rest van de bocht Voornse Sikken/Maasvlakte-Kwade Hoek blijft zich daarom 
ook met zand vullen. 
 
Ballon vast in zand geul oostkant geul 
Ervaring met visnet waar je aan begint te trekken maar wat zo diep zit dat je het er niet uit kan 
krijgen. 
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Ankerplaatsen op zee. Er wordt wel eens gesuggereerd dat het vuilnis afkomstig is van de 
ankerplaats aan de zuidkant van de Eurogeul (aan de noordkant ligt er ook één, info Havenbedrijf 
https://www.portofrotterdam.com/nl/online-beleven/havenkrant/schepen-voor-de-kust-deze-
parkeer-ik-even) 
Aan de overkant ter hoogte van Southwold in Engeland (100 km boven Londen) liggen tankers soms 
maanden te wachten in de hoop op een betere olieprijs (‘on spec’). Bij Rotterdam liggen de meeste 
schepen niet langer dan een paar dagen. 
 
  

https://www.portofrotterdam.com/nl/online-beleven/havenkrant/schepen-voor-de-kust-deze-parkeer-ik-even
https://www.portofrotterdam.com/nl/online-beleven/havenkrant/schepen-voor-de-kust-deze-parkeer-ik-even
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Bijlage 7, Veldbezoek Ouddorp 17-02-2022 
Veldbezoek Ouddorp strand 
17-02-2022 
phiddema@xs4all.nl 
 
Dag lezer, 
 
Vandaag aan de westkant van de Kop van Goeree wezen kijken. Begonnen bij het kitesurfstrand. 
Gelopen naar een stuk voorbij de Zeester (opgang Ouddorpstrand oost) en toen weer terug. Het 
waaide hard west 6 à 7. De wind luwde tijdens het bezoek. Het was tegen opkomend tij maar er was 
al ongeveer 1 m verhoging volgens de site van RWS https://getij.rws.nl/ . Daardoor gebeurde er 
eigenlijk niet veel want door het tij kwam het water op en door de luwende wind daalde het 
tegelijkertijd. 
 
Het morfologische proces  van dit kusttraject is recent uitgebreid beschreven in opdracht van 
belanghebbende partijen: Onderzoek aanzanding kust Haringvlietmonding (Arcadis, 27 januari 2022, 
website gemeente Westvoorne https://www.westvoorne.nl/kustverzanding). 
 
Een van de kaartjes is deze: 
 

 
 
Daarop is zichtbaar gemaakt, voor een periode van 10 jaar (2009-2018), hoe erosie en sedimentatie 
verlopen. Daarbij wordt opgemerkt dat dit natuurlijke proces ook al tientallen jaren wordt verstoord 
door afsluiting van Haringvliet en Grevelingen en door baggeren van de Stellendamgeul (Slijkgat) en 
zandsuppletie aan de westkant om de waterkering (Flaauwe Werk)in stand te houden. 
 
Op wat grotere schaal ziet dat er, vereenvoudigd, ongeveer zo uit: 
 

mailto:phiddema@xs4all.nl
https://getij.rws.nl/
https://www.westvoorne.nl/kustverzanding
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Waarbij op de blauwe plekken zand verdwijnt (erosie) en er op de rode zand bijkomt (sedimentatie).  
 
Na de afsluiting van de Grevelingen (1965) heeft de zandbank ‘Bollen van de Ooster’ zich grotendeels 
ontwikkeld. ( wordingsgeschiedenis is mij niet bekend maar voorheen liep daar een geul, Bocht van 
Sint Jacob). Dit is een soort geleiderail geworden. Vooral bij westenwind is dit duidelijk zichtbaar.  
Onderstaande foto is vanaf het duin bij het kitesurfstrand richting oost genomen. De golven breken 
op de zandbank (schuimkoppen) en daarachter is het rustig water. 
De zandbank is ongeveer 7 km lang waarmee de aanspoelcapaciteit voor plastic bijna verdubbelt 
(afstand Ouddorp-Kwade Hoek is ongeveer 9 km). Als je aanneemt dat het plastic van de 
internationale scheepvaart komt (zie verderop) dan is er een constante stroom onderweg vanaf de 
Noordzee. 
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Brekende golven met westenwind op de Bollen van de Ooster die, helemaal links, uit het zicht verdwijnen 
 

 
Een paar honderd meter richting Kwade Hoek steekt dit lusje boven het zand. 
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Na enig graven blijkt daar een partyballon aan vast te zitten. 
 

 
Weer een paar honderd meter verderop steekt dit handvat boven het zand uit. 
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Dat blijkt een blauw schepje te zijn 
 

 
Weer een stuk verder  en ook een stuk verder van zee steekt weer een soort handvat uit het zand. 
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Weer een blauw schepje 
 
Deze paar dingen zijn niet genoeg om precieze uitspraken te kunnen doen. Bovendien zijn de 
schepjes waarschijnlijk ergens ter plaatse door spelende kinderen achtergelaten. 
Toch laat het wel zien dat (plastic) dingen maar zo onder het zand kunnen verdwijnen. De erosie- en 
sedimentatieprocessen (wandelen van de kust en verleggen van geulen) kunnen soms tientallen 
jaren duren maar ook snel optreden (door een storm bijvoorbeeld). Dat schept de voorwaarden voor 
het af en toe vinden van oud plastic. 
 
Het rapport (Onderzoek aanlanding kust Haringvlietmonding, Arcadis 2022 
Achtergrondrapport blz 63) geeft daarvan nog een voorbeeld. Op een luchtfoto van de Bollen van 
Ooster zijn nieuw gevormde vloedgeulen zichtbaar. De zandbank komt steeds dichter naar de kust en 
er blijft een ebgeul over waar het hard stroomt omdat bij laag water de zandbank een drempel 
vormt. Bij hoog water kan het water er wel overheen en vormt nieuwe geulen omdat de ebgeul te 
smal is (geworden) om al het vloedwater door te laten. Als in de zandbank jaren lang plastic is 
opgeslagen en onder het zand is verdwenen, zou het bij de vorming van de vloedgeulen in korte tijd 
weer vrij kunnen komen en met de overheersende windrichting ZW-W richting Kwade Hoek worden 
getransporteerd. 
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Bij de linkercirkel zijn twee vloedgeulen zichtbaar die door de zandbank zijn gebroken. 
 
Deze ook nog gevonden. Omdat het een dubbele plakstrip was, is de tekst goed leesbaar na uit elkaar 
trekken.  

 
Het is een kwaliteitsmerk voor rechte koperbuis uit Engeland. 
https://www.wednesburytube.com/downloads/UK/BlackLabel.pdf   

https://www.wednesburytube.com/downloads/UK/BlackLabel.pdf
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Ballon met lucht 
Ter hoogte van de Zeester (strandtent) ligt deze partyballon. Er zit nog lucht in die er niet uit te 
drukken is. Er zit ook naar schatting een halve liter water in. Hoe dat kan, snap ik niet. Het loopt er 
ook niet waarneembaar uit als ik erop druk. Deze is waarschijnlijk met het laatste hoogwater 
aangespoeld. Hij zou onder het zand zijn verdwenen, schat ik in aan de hand van het zand dat erop 
ligt, ware het niet dat er nog lucht in zat. Deze moet dan ook een heel eind zijn gekomen al vliegend. 
Het heeft ook hard gewaaid. Even een poging gedaan om hem terug te tracken. 
 

 

Daarvoor winddata KNMI station Hoek van Holland (330)gebruikt. 

Als hij de oversteek compleet vliegend heeft gedaan dan is hij slechts 3 uur onderweg geweest. Dat 
kan niet want dan is hij ongeveer om 8.30 (Laag Water) min 3 uur = 5.30 uur – 1uur = 4.30 uur 
opgelaten. Dat is onwaarschijnlijk op woensdagnacht. 

Het kan ook niet omdat hij met die windrichting (zuidwest 230 graden) Nederland of in ieder geval de 
Kop van Goeree) zou hebben gemist. 
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Woensdag overdag bij een kinderfeestje na schooltijd(Engeland heeft niet woensdagmiddag vrij) om  
~ 17.00 uur, ligt meer voor de hand (aanname). Verder aangenomen dat hij uit de Londenregio komt 
en ergens halverwege het Kanaal (halverwege Londen-Zeester = 275 km(horizontaal) en 40 
km(vertikaal) en na ongeveer 4 uur vliegen te water is geraakt voor het gemak 188 km aangehouden. 
Daar kom ik terecht na 4 uur windgedreven transport (gele bolletjes). 
Daarna, kom ik met een drijfsnelheid die 20% van de windsnelheid is (aanname, zo’n ballon met lucht 
zeilt over het water maar wordt wel gehinderd), op de x-as ongeveer ter breedte van de kop van 
Goeree uit bij vooruit tracken vanaf Londen (rode bolletjes). 
Het gaat mij er hier niet om te bewijzen dat hij uit Londen komt maar om een idee te krijgen wat er 
ongeveer gebeurt. Ik weet ook niet zeker of hij er niet twee dagen over heeft gedaan. 
Op het plaatje is te zien dat de ballon eerst vanaf woensdagmiddag met zuidwestenwind in 
noordoostelijke richting waait met een snelheid van ongeveer 50 km/u (17 m/s). Nadat hij te water is 
gegaan, is de wind naar west gedraaid (Dudley heette die storm geloof ik) en gaat dan verder met 
een snelheid van ~ 10 km/u. 
Na 4 uur vliegen en 8 uur drijven is de breedte (x-as) van ~275 km dan overbrugd. Ik kom dan een 60 
km te hoog uit bij Amsterdam. Er is echter geen rekening gehouden met de stroming. De invloed 
daarvan is weliswaar ondergeschikt aan die van de wind maar hij speelt wel een rol. De ballon ging te 
water bij Laag Water in Goeree met een zuidelijke stroming maar na 4 uur wordt het daar weer vloed 
en draait de stroom om. Als hij maar 3 uur heeft gevlogen, kom je dichterbij uit maar dan is hij weer 
langer onderweg en speelt  ebvloedstroming weer een grotere rol. De harde westenwind geeft ook 
meer stroming naar de NL-kust door opstuwend water. Veel meer info kan ik hier niet uit halen.  
 

Hoeveel vuil van welke schepen? 

Dit is een gedachte-experiment 

Na de maaltijd  gooit de kok/kantine- beheerder de afvalzak van die dag overboord. Zijn vader deed 
dat al (en zijn grootvader). Dat heeft drie  voordelen: 
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- Het stinkt verder niet aan boord; 
- Het neemt minder ruimte in beslag;  
- Je hoeft minder betaald af te voeren. 

 
Inter-Europees zijn daarover daarom afspraken gemaakt die zijn vastgelegd in deel C van het CDNI: 
Overig scheepsbedrijfsafval; verzameling, inname, afgifte. 
https://www.cdni-iwt.org/deel-c-overig-scheepsbedrijfsafval/?lang=nl 
De kosten voor afgifte in de haven zijn niet direct aan hoeveelheid gekoppeld maar worden met de 
havengelden gefinancierd. De inspectie houdt hier toezicht op. Als schepen bij controles bijvoorbeeld 
niet genoeg huisvuil bij zich hebben (berekening dagen onderweg) dan kan beboet worden. Het is 
dus niet verstandig om als je binnen Europa vaart, of naar Europa toe, om je vuil overboord te zetten. 
Veel schepen hebben ook vriesruimte om hun huisvuil op te slaan dus de stankreden vervalt dan ook. 
Ik heb hier geen verstand van en weet ook niet of schippers hiermee om kunnen gaan als een 
calculated risk.   
Wat andersom geldig is, als je als schip onderweg bent naar China (bv ), weet ik ook niet maar dan 
heb je met andere normen en regelgeving te maken.  Ook de bemanning aan boord (en de kok) 
komen vaak uit landen waar milieu wat lager komt in de belangrijkheidsvolgorde. 
 
Even rekenen. Van de website van accseas.com komt deze scheepvaartbewegingsinfo: 
 

  
(De website is niet meer in de lucht) maar deze statistiek moet op meer plaatsen worden 
bijgehouden. Ik interpreteer de bewegingen in de doorsnee als ‘beide kanten op’. Dan heb je voor de 
vaarbeweging van het Kanaal 130.000 waarvan je de helft kwijt bent na Rotterdam. 

https://www.cdni-iwt.org/deel-c-overig-scheepsbedrijfsafval/?lang=nl
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Ik ga ervan uit dat vanuit andere continenten binnenkomend vaarverkeer zich aan de Europese 
regels houdt. De helft in het Kanaal valt dan dus af 130.000/2 en bij Rotterdam is dat ook weer 
ongeveer de helft 30.000.  
Positieve insteek (bijna elk mens handelt vanuit een goede intentie) is dat er slechts 1 procent (in de 
psycho/socio verondersteld percentage dat crimineel gedrag vertoont) van de schepen dat huisvuil 
overboord gooit. 0,01 x 30.000 = 300. Die eten twee keer per dag warm (2 ploegen van 12 uur),  600 
keer per jaar is ruwweg 2 keer per dag.  
Dat levert een constante stroom tussen het Kanaal en Rotterdam want er wordt weliswaar gegeten 
om ongeveer 6 uur en 18 uur (2 ploegen) maar het transport is de klok rond. Dat zijn dan ongeveer 2 
vuilniszakken per dag. Als er 20 man (2 x 10) op een schip werken, zijn dat 600 x 20 = 12.000 
toetjesbakjes per jaar.  Omdat het transport d klok rond is vormen al deze zakken een lijnbron van 
Rdam naar het Kanaal. 
Die kan weer worden vermenigvuldigd met de windrooskans dat het de kust bereikt. Voor het gemak 
komt dat toevallig uit op 2 zakken per week voor de kop van Goeree. Sinds 1970 zijn dat 100 (jaar) x 
52 (weken) = 5200 zakken. Dit is zomaar een eerste getal voor wat het waard is. 
 
Tot zover 
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Bijlage 8, Veldbezoek Middelduinen 23-02-2022 
Middelduinen  
Veldbezoek, wo 23-2-2022 
phiddema@xs4all.nl 
 
Dag lezer, 
 
Weer een plastic/blik aanspoelgolfje getroffen deze keer. Het is een paar dagen na 3 stormen op een 
rij en ook de dag voor het bezoek waait het nog Bft 8 uit west tot noordwest. 
 

 
 
Hoewel er dan van alles aanspoelt wat het leuk maakt, zie ik nog geen verband tussen storm en 
historisch plastic. 
 
Er liggen ontelbare zeesterren en mesheften/schelpen en zeecypres  over  1 à 2 km met van alles 
ertussen zoals krabben en kokkels. 
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Zeesterren (achtergrond Maasvlakte II) 
 

 
mesheften 
 
Ze liggen grotendeels op de taluds die aflopen naar de zeekant (zuidtalud). Zowel bij de geulen als 
langs de zee. 
Wat verder in die aanspoelpatronen opvalt  is dat in de geulen zelf bijna niets ligt. 
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Aanspoelmassa onderbroken door geul 

 
De meeuwen geven deze massa-aanspoelingen mooi aan want ze duiken er bij vallend tij met 
honderden tegelijk op.  Ook scholeksters zijn van de partij. Die eten graag kokkels.  
 

 
Verse kokkel 
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Ongeveer tussen opgang Middelduinen en Kwade Hoek liggen in een aanspoeling van voornamelijk 
zeecypres ook blik en plastic over een gebied van naar schatting  100 x 100 m. 
 
In de bijlage is een deel van de vondsten op locatie opgenomen.  Hierna een verdere uitwerkingen 
van blik en plastic met ‘informatie’. 
 

 
Van links naar rechts: 
Heineken   BB (best before)mrt 2022 
Carlsberg 23-2-2022 
Cola Regular 11-2022 
Hertog Jan 12-4-2021 
Coca Cola 31-12-2022 
Amstel  jul-2021 
Onleesbaar Onleesbaar 
Grolsch  03-12-2015 
Tonic  Onderkant ontbreekt 
Onleesbaar Onleesbaar 
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Boterkuipje 26-10-2021 
 

 
Er zijn ook weer (2) items bij  die voor een deel met pokken begroeid zijn. Dat wil zeggen dat ze 
langere tijd voor een deel in het water hebben gelegen (dat kan in de getijdezone zijn) en voor een 
deel in het zand. Dit is vooral bij het flesje mooi te zien. 
 
Dan is er weer een oudere bij: Sisi, sinaasappellimonade 
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Het is er een voor de NL-markt gemaakt in Duitsland 
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Verder deze nog: van links naar rechts: Engels, Frans, Grieks, Frans 
 
Overig 

 
Letter-Partyballon: voor de verjaardag van Charley of Cindy? 
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In de jutbak lagen deze: 

 
Een bruine-krab-fuik: https://www.seafish.org/responsible-sourcing/types-of-fishing-gear/ 

 
Onderkant/bovenkant?  
 

https://www.seafish.org/responsible-sourcing/types-of-fishing-gear/
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Wulkenfuik https://www.seafish.org/responsible-sourcing/types-of-fishing-gear/ 
 

 
Achterkant (nog opzoeken) 
 

https://www.seafish.org/responsible-sourcing/types-of-fishing-gear/
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Cola voor ‘maritime consumption’ 
 
En nog een Franse visbak uit Cornouaille (Bretagne, Frankrijk). Dat zegt niets over waar hij door de 
Franse visser verloren is op de Noordzee waarschijnlijk (westerstormen). 
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Bijlage vondsten op locatie 
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Geen info. Wel ‘bakjesvormen of deksels van bakjes 
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Bijlage 9, Veldbezoek Maasvlakte II strand, 26-02-2022 
Veldbezoek Maasvlakte II strand 
26-2-2022, phiddema@xs4all.nl 
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Dag lezer, 
  
Omdat het strand van Maasvlakte II ook gunstig ligt ten opzichte van de scheepvaartroute naar het 
Kanaal zouden hier met de Kop van Goeree vergelijkbare  items aan moeten spoelen. Daarom 
ongeveer 7 km van het strand afgelopen (A naar B). Alles opgepakt, of op beeld vastgelegd, wat meer 
informatie zou kunnen opleveren.  
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Water en windsysteem 

Het bezoek is een week na de 3 stormen. Corrie kwam uit het noordwesten en veroorzaakt de 
hoogste waterstand. Daarna volgden er 2 stormen (Eunice en Dudley) uit het westen. 
Zowel door het water als door de wind zijn op het strand en in de duinen honderden kuubs zand 
verplaatst. Boskalis was al begonnen met het herstel. 
 
De foto’s hieronder zijn van de strandingang (zeezijde) ter hoogte van punt B en de parkeerplaats 
aan de landzijde een eind verderop (tussen A en B). 
De golven zijn tot bovenaan de ingang gekomen en hebben de afvalbakken weggespoeld. Bij de 
parkeerplek zijn halverwege rechts nog net de leuningen van de trap zichtbaar. De trap zelf is onder 
een laag van een meter of 4 zand verdwenen.   
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4 meter zand op de strandingangstrap 

 
De golven zullen tot verschillen in plastic- en zandtransport leiden. Bij punt B bijvoorbeeld zullen de 
golven van de noordwesterstorm voor transport in zuidelijke richting zorgen en die van de 
westerstormen in een noordelijke.  
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Afgeslagen duin ter hoogte van punt B 

 
Ook hier worden door de golven bij wat hardere wind zandgolven/drempels gevormd waarvan de 
hoek met het strand zich aanpast aan de elementen. Bij B loopt er nu één zo goed als evenwijdig aan 
het strand over een paar kilometer. 

 
Evenwijdige zanddrempel 
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Verder valt op dat ondanks de zuidoostenwind (Bft3) de golven toch recht het strand oplopen.  
Dat kan niet helemaal uit het ‘strandgolfafbuigmechanisme’ worden verklaard volgens mij. Het zou 
van een ouder windveld op zee kunnen komen maar het zouden ook wel eens scheepsgolven kunnen 
zijn. De eurogeul ligt een km of 3 verderop. 
 
Bronnen 

 
Ankerplek/parkeren 

 
In de verte is vanaf het strand een van de ankerplaatsen aan de zuidkant van de Eurogeul te zien. 
Schepen liggen hier te wachten om naar binnen te varen. Soms ook wat langer om de prijs van 
olieproducten nog wat te laten stijgen. https://www.portofrotterdam.com/nl/online-
beleven/havenkrant/schepen-voor-de-kust-deze-parkeer-ik-even 

 
Aan de horizon liggen geparkeerde schepen op een van de 3 ankerplaatsen aan de zuidkant van de Eurogeul 

 
Dit is een mogelijke plasticbron. Bij zuidwestenwind zal dat niet gebeuren en drijft het omhoog langs 
de NL-kust. Bij west, noordwest en noord kan dat wel. Het moet ook mogelijk zijn om dit terug te 
tracken naar de ankerplaats want stroomsnelheid en wind zijn bekend. Bij windkracht 4 à 5 duurt 
aanspoelen  in de orde van 12 tot 24 uur (aanname: wind wordt voor 4 % in drijfsnelheid omgezet). 

https://www.portofrotterdam.com/nl/online-beleven/havenkrant/schepen-voor-de-kust-deze-parkeer-ik-even
https://www.portofrotterdam.com/nl/online-beleven/havenkrant/schepen-voor-de-kust-deze-parkeer-ik-even
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Als je dan ook nog de inhoud van de huisscheepsafvalzak zou hebben (met de taal), kan je het schip 
waarschijnlijk aanwijzen. Daarvoor moet je dan wel de zak aan zien spoelen of zien drijven. Nog beter 
is  overboord zien vliegen maar dat zal wel weer bij donker gebeuren. Dat is ook niet erg als je hem 
dan s’morgens ziet drijven. Zeelui zijn net mensen dus die hebben daarvoor gewoontes: net na 
etenstijd of voor het 8-uurjournaal bijvoorbeeld. 
Wat dan nog wel nodig is, is de drijfsnelheid van een huisvuilzak weten. Dat is niet zo moeilijk: neem 
een blauwe afvalzak (die is goed zichtbaar), doe er een standaard dagrantsoen van 20 man in (20 
yoghurtbakjes, 2 margarinekuipjes, 10 blikjes, nog wat verpakkingen en een paar lege flessen sterke 
drank). Vaar naar de ankerplekken en zet de zak overboord onder een paar verschillende stroom- en 
windomstandigheden en ga meten.   
 
Als je hier structureel aan zou willen meten op de hele (Noordzee)scheepvaartroute is dat mogelijk 
ook een aardige methode: monitor de scheepsroute na de nacht op de ‘afvalparallel’ die met stroom 
en wind kan worden berekend; herleid de gevonden vuilniszakken met stroom en wind naar het 
schip. Beetje duur misschien? Wie heeft een beter idee? Waardeer plastic verpakkingen op naar 
waardevolle grondstof en geef ze allemaal een unieke code mee (uit de blockchain): altijd 
herleidbaar. Beetje omslachtig? Nog steeds op zoek naar een beter idee. 
 
Op de Kop van Goeree is een groot deel van het plastic afkomstig van de (internationale) 
scheepvaart. Er zijn dus nog steeds schepen die maar niet van die oude gewoonte af kunnen komen. 
Op het Maasvlakte II-strand is dat beeld hetzelfde. Hieronder de vondsten.  
 
 
Vondsten 
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Vuilniszakken 

Grotere en kleinere flarden van grijze en blauwe zakken liggen op het hele traject. 

 
grijs 

 
blauw 
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knoop 
 
Flesjes 
Dit is de internationale methode ‘volumeverkleining-voor-in-de-afvalzak’: dopje eraf, voet erop, in 
elkaar drukken, dopje erop. 

 
Volumeverkleinde flessen 

 
Van links naar rechts: 
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Duits, BB (Best Before) 14-01-21 
Chinees, onvindbaar 
Frans,  onvindbaar 
Frans,  onvindbaar 
Chinees, onvindbaar 
Maleisisch, 13-12-22 
Onvindbaar, onvindbaar 
 
 

 
Van links naar rechts: 
Pepsicola Made in GB,   BB juni 2022 
MultivitamineNL/FR Belgisch onvindbaar 
Extran, Nederlands  onvindbaar 
Deze is nog van Friesland Foods. Die fuseerde in 2008 met Campina tot FrieslandCampina. Deze is 
dan minimaal 13 jaar oud.  
Friesland Foods - Wikipedia 
LiptonPeach, NL/FR Belgisch onvindbaar 
Fruit Shoot, Nederlands  april 2018 
 

 

 

 
Blikjes 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Friesland_Foods
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Van links naar rechts: 
Cola Regular (AH), Nederlands BB 16.01.2017 
Heineken, Nederlands  2017 
First Choice Cola, Nederlands 18.09.2017 
Oasis, Frans   12.04.2022 
Onleesbaar, NL/FR Belgisch onderhelft mist 
Golden Power energydrink onleesbaar 
Deze verpakking bestaat niet meer. Uit deze site,  
https://www.promobutler.be/nl/promoties/golden-power-energy-drink-bevat-taurine-en-cafeine-
aldi-3362041, lijkt af te leiden dat het tot 2017 verkocht is bij de ALDI. 
Heineken,   onleesbaar 
Red Bull   13.02.2022 
 

 
 

Flacons ed  
 

https://www.promobutler.be/nl/promoties/golden-power-energy-drink-bevat-taurine-en-cafeine-aldi-3362041
https://www.promobutler.be/nl/promoties/golden-power-energy-drink-bevat-taurine-en-cafeine-aldi-3362041
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Van links naar rechts: 
Shampoo, Pools 
Popup Smarties, Nederlands 
Vegemite deksel, Australisch 
Ketchup? Info onvindbaar 
Afwasmiddel? Info onvindbaar 
Cinese tandpasta 
Medicijnflesje, Info onvindbaar 
 
Pakken 
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Van links naar rechts: 
Iraanse melk houdbaar tot 1400-09-12 (dat is volgens wikipedia 1390 (=2010) + 10 = 2021). 
Campina melk, datum geeft 08-02-06. Voor de vrij goede staat van het pak lijkt dat oud maar het 
heeft, aan de zijkant te zien, al die tijd grotendeels onder het zand gelegen. Dit met lucht en al want 
het was leeg en het dopje zat er vast op. 
 

 
Alleen de hoek van het pak heeft boven het zand gelegen 
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Het moet dan op het moment dat het zand wegspoelde in een keer ‘opgeplopt’ zijn. Een liter lucht 
heeft al best een flink opdrijvend vermogen. Blijkbaar hebben (grote) zandgolven een behoorlijk 
begraafvermogen.  
 
Het pakje Solevita vruchtensap is houdbaar tot 02/03 en is dus 18 jaar oud. 
Hier is hetzelfde aan de hand als bij het melkpak (bovenkant is versleten de rest redelijk gaaf). 
 

 
Het pakje zit wel vol met zand dat erin is gelopen via het gaatje onderin. 
 
Tekstflarden 
Weinig aanvullende info op de tekstflarden 

 
Van links naar rechts: 
1 Duits/Italiaans; 2. Deens; 3 Arabische chocoladekoekjes (Jordanië); 4 Nestle koffieverpakking 
(Engels); 5. NL-Hemabon, 11-02-2022 (papier) 
 
Nurdles 
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Ongeveer 1 km voor  punt B liggen nurdles over een afstand van naar schatting een paar honderd 
meter, 10 per m1 = 2500. Ze liggen in de 2 hoogste waterlijnen. 
Wat opvalt is dat er meer zwarte liggen dan transparante/witte. Er is maar 1 gewone zwarte bij de 
rest zijn Bio Beads. Die zijn waarschijnlijk grotendeels van de stranding van 28 maart 2019.  
 

 
 
Ballonnen 
Het zijn er op het traject dat we doen 8 deze keer. Op 2 na liggen ze voordat het Maasvlaktestrand 
naar het noorden afbuigt (dichter bij punt A, de Slufter). 
 
Deze Happy Birthday geeft nog eens aan dat ze uit Engeland komen. 
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Made in UK 
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De ballonnen waaien het water ook weer uit. Het hek van de Slufter heeft er 3 gevangen. 
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Vissers 
 

 

Vispluis 

 

Visnet 
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Vishandschoenen 

Wulkenfuiken UK 
Er worden telkens verschillende soorten potten/jerrycans gevonden vaak met stukjes net  en 
openingen en touwen eraan. Ik dacht aanvankelijk dat het kreeftenfuiken waren maar die zien er wat 
anders uit. Op de website van de UK-visbranche  https://www.seafish.org/responsible-
sourcing/types-of-fishing-gear/ wordt het duidelijk toegelicht allemaal. De vallen/potten die we hier 
vinden zijn voornamelijk wulkenpotten, denk ik . 

Dat is niet een schelp die veel in Engeland of Europa wordt gegeten maar wel in Azië. Ongeveer sinds 
2010 is export daarheen steeds belangrijker geworden. Dat heeft ertoe geleid dat de zee werd leeg 
gevist en er nu alleen nog met vergunning mag worden gewerkt in Suffolk, Norfolk en Lincolnshire. 
De wat grotere vissers werken met lijnen (nylon touw) met meer/veel  lichtgewicht (plastic) potten 
(vroeger hout/wilgen) maar er zijn ook allerhande zelf gebricoleerde vormen in omloop (bv jerrycans 
met aan een zijde een net met opening.  De potten worden geaast met vis en de lijnen worden 
geankerd/verzwaard. 
Er wordt ook getrawlered (sleepnetten) op andere vissoorten en dan worden regelmatig dit soort 
lijnen (fleets) per ongeluk losgetrokken en spoelen dan weg. Ook bij stormen (zoals deze week) slaan 
lijnen los.   

Er zijn regionale en plaatselijke voorkeuren voor materialen en methoden. Als je daar verstand van 
hebt, kan je vondsten mogelijk tot havens herleiden. 

https://www.seafish.org/responsible-sourcing/types-of-fishing-gear/
https://www.seafish.org/responsible-sourcing/types-of-fishing-gear/
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Deze vlaggen worden op de uiteinden van de lijn (‘fleet) gezet.  

Sterke drank 
Zeelui hebben al eeuwen een drankprobleem: 
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Spaanse brandy 

 

Rum uit Trinidad 
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Franse vin rouge 

 

 

Griekse brandy 
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Engelse (Schotse) King Robert II Whisky 

 

 

Diversen 

 

Zo’n schuit is natuurlijk vergeven van de kakkerlakken. 
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?Rol van karton (misschien een afstandhouder tussen lading). Ook gevonden op de Kop van Goeree 

 

Kit 
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Bedorven augurken 

 

Over een afstand van ongeveer 500 m liggen allemaal slierten en stukjes stookolie. 
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Ook nog een stukje paraffine. 

Verder een verfkwast en 3 citrusvruchthelften + hele sinaasappel (scheurbuikpreventie) 
 

 

De voorzittershamer van de kapitein? 

Ook nog 2 dode zeekoeten 
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Mogelijk uitgeweken voor, of meegekomen met storm Corrie.  
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Veel sepia 

Conclusies 
Internationale scheepvaart zorgt voor het meeste plastic op het Maasvlakte II-strand. De vondsten 
lijken op die van de Kop van Goeree. 

De drie ankerplekken aan de zuidkant van de Eurogeul zijn een potentiële plasticbron. Dat geldt ook 
voor de scheepvaartroute naar het Kanaal. 
Door naar gewoontes en stroom en wind te kijken, kunnen vuilniszakken mogelijk naar de bron 
worden herleid. 
  
De waarschijnlijke bron van oud plastic zijn de zanddrempels/richels waar grotere zandgolven bij 
hardere wind de losse items van een op de kustlijn losgescheurde  vuilniszak begraven. 
Door zandverplaatsingen kunnen die na verloop van tijd weer vrijkomen. Het bewijs hiervoor is nu 
nog een stelling omdat het indirect wordt afgeleid uit de vondsten die langere tijd half begraven 
hebben gelegen. Je zou in die drempels willen zoeken naar het directe bewijs. 
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Bijlage 10 Veldbezoek Middelduinen 16-03-2022 
Veldbezoek Middelduinen 
16-03-2022, phiddema@xs4all.nl 
 

Inhoud 
Bronnen ............................................................................................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

Ankerplaatsen .............................................................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

Route Rdam-Kanaal ...................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

baggeren ....................................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

Wind en watersysteem ....................................................................................................................... 173 

Baggeren .............................................................................................................................................. 174 

Bemonstering en vondsten ................................................................................................................. 175 

Blikjes ............................................................................................................................................... 180 

Bakjes en flarden ............................................................................................................................. 181 

Snackbakjes ..................................................................................................................................... 185 

Toetjes ............................................................................................................................................. 187 

Overige bakjes ................................................................................................................................. 191 

Overig .............................................................................................................................................. 192 

Leeftijd toetjesbakjes ...................................................................................................................... 192 

Kleiner/ micro .................................................................................................................................. 197 

 

 
Dag lezer, 
 
Woensdag weer een veldbezoek gedaan bij Middelduinen. Ik wilde zien of de aflandige wind van de 
afgelopen tijd ook voor aanspoelen van bodemmateriaal zou zorgen: er lag een enorme hoeveelheid 
over een afstand van een paar km met heel veel plastic erin. 
 
De jutbak bij de strandopgang laat zien dat de opruimclub ook al flink in de weer is geweest 

mailto:phiddema@xs4all.nl
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Hier een beeld van de hoogwaterlijn 

 
Zeecypres met plasticflarden over een afstand van een paar km. Ik heb even zitten tellen voor een 
totaalschatting maar dat lukt niet goed omdat er ook veel kleinere stukjes tussen zitten en de laag 
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zeecypres tot een halve meter dik is: hoe beter je kijkt, hoe meer je ziet. Toch een schatting van het 
goed zichtbare macroplastic tot ongeveer 2 cm groot voor wat hij waard is: per m1  ( aanspoelbreedte 
= 10 tot 50 m) een paar honderd. Over een paar km zijn dat dan een paar honderdduizend stukken 
en stukjes. 
Er is ook een laag slib mee aangespoeld van een paar decimeter dik: 

 
Voetafdrukken in de debris  
 
Wind en watersysteem 
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Aflandige wind en aanspoelen. Zie website ecomare? 
 
 
Baggeren 

Het Slijkgat/ Stellendamgeul wordt met enige regelmaat gebaggerd. Afgelopen 2 weken ook omdat 
er een paar kotters zijn blijven steken in de geul. De 3 stormen van afgelopen weken zorgen ook voor 
de nodige zandverplaatsing.  
Je zou voor de andere plastic data ook de baggerdata kunnen vergelijken. Hier valt het baggeren in 
ieder geval samen met aflandige wind en heel veel plastic op het strand.  
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Waar de Scald (De Boer, Sliedrecht)baggert, zie ik plastic en andere troep op de waterlijn dobberen. 
Dit terwijl ik de aflandige wind in de rug heb. Dit is dus verklaarbaar maar ik had het nog nooit gezien 
en het doet toch wonderlijk aan: ik heb er een paar filmpjes van gemaakt. 
 

Bemonstering en vondsten 

Deze keer begin ik met de focus op de koffiebekertjes. Die liet ik anders altijd liggen want omdat er 
niks op staat, geven ze geen directe info. Maar je ziet ze altijd. Zeelui eten toetjes maar ze drinken 
natuurlijk ook sterke koffie  (thee is voor zieke mensen) en dat zouden er dan een paar per dag 
moeten zijn. Meer dus dan toetjes. 
Alles wat op een kopje lijkt pak ik op inclusief scherven. Ook de toetjebakjes andere bakjes en blikjes 
gaan mee. Na een paar honderd meter wordt het me wat betreft de scherven teveel en ook saai. Er 
liggen aanmerkelijk meer kopjes dan bakjes. Het is moeilijk schatten, ook omdat het vaak scherven 
zijn. Toch een schatting voor wat die waard is: 4 x zo veel kopjes als bakjes. 
Daarna pak ik alleen de toetjes nog op en dingen die ik niet kan laten liggen. Ik doe een traject van 
ongeveer 2 km over een breedte die varieert van 10 tot 50 m. Op de terugweg neem ik de geulen en 
zeekant mee (het is Laag Water). Daar ligt niet veel maar er zijn wel (toetjes)bakjes heen gewaaid 
(aflandige wind).  
Ik pak niet op: wulken, zeeboontjes, zee-appels, mesheften, schelpen, krabbepoten en dergelijke die 
er regelmatig tussen liggen. 
Wat opvalt is dat er ook telkens flarden van blauwe en grijze vuilniszakken tussen de debris ligt. 
Hieronder een knoop (met een wulk en het deksel van de zoutpot).   
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Ik heb een stuk of 10 vuilniszakflarden op de foto gezet: ze zijn van groot tot klein. Toen ben ik 
gestopt want anders blijf je bezig. Ik heb er tientallen gezien. 

 
Blauwe flard 
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Grijze flard 
 
 

 
Dit is de hele bemonstering op een hoop 
 
Daarna een eerste sortering gemaakt: 
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 links 
koffiekopjes links, toetjes rechtsonder, blikjes rechtsmidden, rechtsboven overige bakjes en flarden 
 
Verder valt op dat het bijna allemaal witte zijn (op die hieronder na) en dat er niet veel 
espressokopjes worden gebruikt.  

 
Een beetje zeeman drinkt daar natuurlijk gewoon hele bekers vol van. 
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Weinig melkcupjes (3 x). Verder weinig deksels (3 x).  
 
Deze kopjes zinken allemaal maar niet overtuigend. Het is meer zweven dan zinken. Dat kan wel 
kloppen want ze zijn van polystyreen gemaakt, kunststofnummer 6 staat vaak op de onderkant. Dat 
weegt 1,05 g/cm3 en is dan iets zwaarder dan water. 
Zout water heeft een gewicht van 1025 kg/m3 maar dat zal voor het zinken niet veel uitmaken want 
dat zit in honderdsten. Ik weet niet of dat nog wat invloed heeft op het zweven/turbulentie maar dat 
lijkt me dan ook niet veel uit te maken. 
 

 
Er is weinig voor nodig om dit materiaal in beweging te krijgen. Je hoeft maar een hand in het water 
te steken en je ziet het al meebewegen. 
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Blikjes 

 
Van links naar rechts: 
1. Heineken oct 2022  UK 
2. Heineken jan-21   NL 
3. Heineken jan-2022  NL (zie verderop) 
4. Coca cola onleesbaar  DK (met pokken) 
5. Coca cola 30-11-22  NL 
6. Coca cola bodem ontbreekt DK 
7. Coca cola onleesbaar  NL 
8. 7-up  onleesbaar  NL 
9. Lipton icetea 2022   BE 
10. Chinees? 25-09-2021   
11. Kordaat onleesbaar   NL (met pokken) 
12. Fanta 31-05-21  ? 
 
Twee blikjes mist weer een stuk af zoals eerder (ander veldbezoek (bijlage) ook al is geconstateerd. 
Dit terwijl het Heinekenblikje van vrij recente datum is (houdbaar tot jan-2022). Heeft dit met het 
baggeren te maken? 
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Recent Heineken-blikje: zwaar toegetakeld 

 
Bakjes en flarden 
De items hieronder worden in willekeurige volgorde behandeld en alleen bij ‘relevante’ info. 

 
Italiaanse kaasplakkenverpakking, 2018 
Spaanse Aardappelverpakking 
Maleisische Waterfleswikkel 
Zweedse visverpakking 
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Franse snoepverpakking 
Engelse snoepverpakking, pokken  
Nederlandse (Koedood) verpakking 
Belgische koffieverpakking 
 

 
? 
Nederlandse verpakking 
Franse verpakking 
Duits pakje shag 
Engelse verpakking 
Nederlandse krieltjesverpakking 
Nederlandse frankfurter worstjes verpakking 
Franse verpakking 
Nederlandse verpakking 
Spaanse verpakking 
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Franse varkensvleesverpakking 
Spaanse snoepverpakking 
Arabische? verpakking 
Partyballonnen (2x) 
Nederlandse (AH) gerookt spek verpakking 
Niet definieerbaar 
Niet definieerbaar 
Franse verpakking 
Engelse (sport)vislijnverpakking 
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Internationale (Engels, Duits, Pools, Russisch)veiligheidsaanwijzing  
Niet definieerbaar 
Engelse verpakking (Specially packed for shipping) 
Franse snoepverpakking 
Spaans batterijomhulsel 
Portugese scheepsverpakking 
Franse snoepverpakking 
Nederlandse scheepsverpakking (‘maritiem’) 
Engelse snoepverpakking 
Nederlandse mayonaiseverpakking 
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Niet definieerbaar 
Franse snoepverpakking 
Engelse snoepverpakking 
Engelse visverpakking 
Oreo koekjesverpakking 
Spaanse kipverpakking 
Zwitserse snoepverpakking 
Nederlandse 1-persoons appelmoesverpakking 
10 x ondefinieerbaar 
 
Snackbakjes 
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13 x snackbakjes/ fragmenten 
 

 
‘voorkom zwerfafval’ zet producent depa in zijn patat-met-mayonaise-bakjes. Heb je dan last van je 
geweten? 
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Het staat er niet op maar deze worden ook gemaakt van polystyreen (PS kunststofgetal 6). Ze zijn 
met een soortelijk gewicht van 1,05 g/cm3 net iets zwaarder dan water en zinken zwevend. Als je je 
hand rustig in het water steekt zie je ze bewegen. 
 
Toetjes 
Eerst de infoloze: 83. Daar word je niet veel wijzer van. 
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Ook nog 4 fragmenten van wegwerpbordjes. Op die rechtsboven staat weer 6: PS 
 
Dan de bakjes 18 met alleen als info nr 6: PS. Drie ervan hebben pokken. 

 
In tegenstelling tot blikjes staat bij die bakjes de houdbaarheidsdatum bijna altijd op de aluminium 
afsluitfolie en die wordt er altijd afgetrokken. Hier zit er toch eentje bij: 
 



189 
 

 
Recente aarbeienyoghurt houdbaar tot 16 september dit jaar (16.09.22) 
 
Met een paar ervan heb ik de zinkproef weer gedaan: het resultaat was voorspelbaar. 
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Dan de bakjes die landeninfo geven: 

 
Van links naar rechts: Frankrijk (3x), Duitsland (4 x), Zweden (1 x), Nederland 1 x. 
Die transparante Nederlandse toetjesbeker (rechtsboven) heeft een kunsstofgetal 1. Dat is PET met 
soortelijk gewicht van 1,35 g/cm3 en zinkt dus. 
 
Er zaten per ongeluk nog twee blikjes in die stapel. Ze hebben allebei een datum: 
 

 
Flink gehavende blikjes: Isostar? 10-04-2012, Coca cola 31-08-22 
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Overige bakjes 

 
De overige 31 bakjes zijn grotendeels eten-gerelateerd. Eén ervan heeft pokkenaangroei. 
 
Twee ervan geven nog wat extra info. 

 
Ze hebben allebei kunststofgetal 6 polystyreen. De onderste was houdbaar oktober 2003 (?.10.03) en 
is dan19 jaar oud. 
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Overig 

Op een deel van de items zit hydropoliep (zeecypres) gehecht. Vooral de wat ruwere opervlakken zijn 
in trek. Hieronder 3 voorbeelden. De luier springt eruit: gelijk een goede voedingsbodem! 

 
 
Ook weer diverse items met pokken: 

 
5 x pokkenitems. Op de onderste is ook weer duidelijk de ‘begraafrand’ zichtbaar.  
 
Leeftijd toetjesbakjes 



193 
 

Omdat de houdbaarheid altijd op de afsluitfolie zit, is datering van deze bakjes wat lastig. Dit is de 
verzameling op taal ingedeeld: 

 
Nederlands 12, Engels 10, Duits 10, Frans 4, internationaal of niet definieerbaar 12 
 
Er zijn wel wat algemene dingen waar je op kan letten. Vanaf 2011 is het vermelden van 6 
ingrediënten op de verpakking verplicht in Europa en vanaf 1970 (ongeveer ) wordt de barcode 
(streepjescode) gebruikt bij de kassa. 
 

  
Barcode 8 x (midden) waarvan 3 met ingrediëntenlijst, geen barcode  12 x(rechts), kapot (links) 30 x 
 
Met afbeeldingen, oude reclames, marketing- en bedrijfsgeschiedenis kan verder gezocht worden. 
Dan kan je ook weer de kapotte gaan gebruiken. 
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Over geschiedenis van zuivelbedrijven is hier het nodige te lezen: 
https://www.yumpu.com/nl/document/view/19802873/273-mb-zuivelhistorie-nederland 
Je zou nog verder kunnen gaan door de bedrijven zelf te vragen. 
 
Een paar heb ik iets verder uitgezocht: 
 
Mona magere Franse kwark. 

 
Op you tube wordt deze kwark door Jeroen Krabbé aangeprezen ( toen nog jong, inclusief 
bloempotkapsel). Hiervan is eenzelfde filmpje van 1979 en een van 1981. Dat geeft al aan dat je een 
beetje voorzichtig moet zijn met dergelijke datering. De Franse kwark die daar wordt getoond, heeft 
niet helemaal hetzelfde lettertype maar wel dezelfde indeling/lay-out. 
Ook wordt via wikipedia duidelijk dat de twee NL- fabrieken in 2000 en 2004 zijn gesloten.  
Zelf meen ik dit ’s morgens een paar jaar te hebben gegeten toen ik 23, 24 (1984, 1985) was. Met de 
zuiverheid van dat soort herinneringen moet je ook oppassen, heb ik wel eens gelezen.  
Dit is 30 jaar +. Verder zoek ik het niet uit. 
 
Ook voor deze geldt dan dat hij niet meer in NL wordt gemaakt sinds 2000. 

https://www.yumpu.com/nl/document/view/19802873/273-mb-zuivelhistorie-nederland
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Bij deze flard kom ik voor mijn eigen tijd/beeldherinneringen uit.  

 
Het is er één van het Jolly-merk dat allang niet meer bestaat. 
In dit ouwe krantje 19 jaargang 1971 wordt het merk een aantal keren genoemd en ook slank-quark 
(geschreven met qua) 
https://fliphtml5.com/opyw/fztr/basic 
Naar schatting 50 jaar oud dan. 
 

https://fliphtml5.com/opyw/fztr/basic
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In Wassenaar is door Liko Jaffa-Drink gemaakt. Ergens vanaf 1970. 

 
 
https://www.yumpu.com/nl/document/read/40758331/menken-landbouw-zuivelhistorie-nederland 
Maar waar de productie stopt, zie ik er niet in staan. Ik heb hier geen beeldherinneringen aan maar 
dat zegt ook niet alles. Laten we het maar houden op ‘tientallen jaren oud’. 
 
Merkwaardig is verder nog deze: 

 
Er staat op dat hij gemaakt is van plastic wat me nogal ‘logisch’  lijkt. Het staat er in 10 talen op!?   

https://www.yumpu.com/nl/document/read/40758331/menken-landbouw-zuivelhistorie-nederland
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Pagaminta is plastiko Litouws 
Iz gatavots no plastmasas Lets 
Wykomane z plastiko Pools 
Fabricado em plastico Portugees 
Din plastic  Roemeens 
Izdelano iz plastike Sloveens 
Hecho de plastico Spaans 
Gjord av plast  Noors 
Gemaakt van plastic Nederlands 
Made of plastic  Engels 
Vreemde combinatie ook? Wie het weet mag het zeggen. 
  
Dit is allemaal wel leuk naar oude dingen zoeken maar het leidt ook af. We kijken hier niet alleen 
naar oude bakjes volgens mij. De hele geschiedenis van de zuivel trekt hier voorbij van 1970 tot en 
met vandaag. Zolang wordt dat huisvuil al overboord gezet en dat gaat nog steeds door. 
 
Kleiner/ micro 

Dan nog even van dichterbij kijken. Het is lastig om in het debris klein plastic te herkennen omdat het 
meestal dezelfde bruingrijze kleur heeft aangenomen. 

 
De zwarte pijlen wijzen naar een stukje plastic maar het lapje waar een rood kruis door staat is een 
soort zeesla. 
 
Na een minuut of 5 zoeken heb ik dit verzameld in een glas: 
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Na een dag is alle plastic gezonken 
 
Van nog dichterbij (door vergrootglas) zie ik wel van alles maar als er plastic in zou zitten, zie ik geen 
verschil met zand. Hier moet andere apparatuur aan te pas komen. 

 
 
Tot zover, Piter 
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Bijlage 11, Veldbezoek Rockanje, 30-03-2022 
Rockanje en Kop Goeree 
Veldbezoek plastic 30-3-2022 
phiddema@xs4all.nl 
 
Dag lezer, 
 
Woensdag even naar Middelduinen/Kwade Hoek (Kop van Goeree) geweest en daarna naar de 
overkant bij Rockanje. Het was noordoostenwind en dan zou er bij Rockanje plastic aan kunnen 
spoelen volgens hetzelfde mechanisme (aflandige wind) als waarbij het aanspoelt met 
zuidoostenwind bij Middelduinen (zie veldbezoek Middelduinen 16-03-2022). 
Het controlebezoek bij Middelduinen was bedoeld om uit te sluiten of het daar dan inderdaad niet 
aanspoelde. 
 

 
 
Bij Middelduinen heb ik alleen de waterlijn afgelopen (het was Laag Water). Er lagen maar een paar 
items. 
Op de foto hieronder de vondsten. Alleen de 5 items links met het stukje rode tape komen van 
Middelduinen-Kwade Hoek. Ik heb nog wat meer items gezien maar meer dan 10 waren het niet. 
 

mailto:phiddema@xs4all.nl
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In de categorie ‘overig’ vallen hier nog wel deze verse brasem (zoetwatervis). Die heeft niet goed 
opgelet bij de sluizen. Er was recent een hoge rivierafvoer waarbij gespuid is. 

 
 
Verder viel nog deze waterplant op omdat hij oranje gekleurd was. 
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Na twee dagen in een glas kraanwater werd dat een soort roze 
 

 
Even schoongespoeld (het stonk al flink). Toen was het weer oranje. 
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Toen ik naar dit voor mij merkwaardige natuurding zat te kijken, zag ik dat er ook nog een stukje 
microplastic aan zat (rechtsonder, 3e kwadrant). 
 
Bij Rockanje ben ik bij 1e Slag het strand opgelopen. Aanvankelijk zag het er goed uit en vond ik maar 
heel af en toe een item. Die heb ik allemaal opgepakt.  
 

 
De noordoostenwind was hier dus aflandig en dan zou er zweefplastic aan moeten spoelen was het 
idee. Er waren wel een paar honderd kokmeeuwen (geen andere meeuwen), een tiental 
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scholeksters, een tureluur en een paartje wilde eenden. Ze aten ook dingen maar in het water zag ik 
niets. Op het strand ligt hier wel een heel dun laagje slib (paar mm).  
 
Naar paal 10 toe werd het meer en toen teveel. Wat opviel was dat het veelal kleinere flarden en 
stukjes waren bijna allemaal sterk verweerd. Na paal 10 werd het in de bocht naar Voornse Sikken 
weer minder. Het waren naar schatting 5 items per m1 over een afstand van een paar honderd meter 
(~1000 items).  
Er liepen transportgolven langs de strandwaterlijn langs de bocht bij paal 10 die kwamen vanaf de 
Voornse Slikken en na de bocht richting Rockanje weer ophielden. Daarin heb ik 6 keer een stukje 
plastic zien zweven. 
 
Toen ik zag dat er relatief veel flarden van vuilniszakken tussen lagen, ben ik daarop gaan richten en 
op PS-items. Dat zijn de drie hopen aan de rechterkant op de vondstenfoto hierboven. 
Eerst de PS-items: 
 

 
1 heel koffiebekertje en 2 redelijk intact. De rest is in vrij zwaar toegetakelde vorm. Dat geldt ook 
voor de toetjesbakjes. Rechtsonder 4 fragmenten van snackbakjes. Van het andere veldbezoek is 
bekend dat dit plastic (PS)  zwevend zinkt.  
 
Dit zijn alle flarden van vuilniszakken: 
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Linker twee kolommen grijs, dan zwart (op foto moeilijk te onderscheiden van grijs) dan blauw en 
dan groen. 
 
Omdat ze in verschillende fasen van ontbinding verkeren, kan je niet helemaal zeker zijn of ze 
allemaal van vuilniszakken zijn. Vooral bij het zwart vind ik dat moeilijk te zien. Bij de andere kleuren 
is dat wel zo goed als zeker.   
De mate waarin het glimt, is een indicatie voor de leeftijd. De grote flard linksboven is van vrij recent. 
Hieronder een voorbeeld van een volledig verweerd fragment. 
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Zinkproef grijs: 

 
Zolang het bad volloopt, blijft alles in het rond zweven. Na een uur is het op een paar items na 
gezonken. Ook die zinken als je de aangehechte luchtbelletjes eraf tikt 
 
Zinkproef zwart: 

 
De zwarte zinken grotendeels maar er blijven er een paar zweven. 
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Zinkproef blauw groen 

 
Zelfde als de andere, na ongeveer een uur in het water. Sommige stukken ‘hangen’ letterlijk in de 
waterkolom.  
 
Nog even de andere flarden op een rijtje gelegd van groot tot klein 
 

 
Bijna allemaal zijn ze verweerd. Op twee ervan zitten wat pokken. Geen zinkproef gedaan. 
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Alsmaar kleiner 
Op het strand heb ik nog wat preciezer gekeken (op de knieën met leesbril op vanaf een paar dm) 
over een stukje strand van ongeveer 10 m. Het monster ziet er zo uit: 
 

 
 
Als je goed kijkt, lukt het altijd wel weer om iets nog kleiners te vinden: 

 
Het groene draadje (rechts van de potloodpunt)  in dit stukje organisch debris heeft ongeveer de 
dikte van de potlood 0,5 mm. Ook zit er een heel smal reepje plastic in. 
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Zinkproef kleine stukjes 

 
Na een nacht drijft 1/3 deel, de rest is gezonken. Als je de drijvende stukken een zet geeft zweven ze 
een tijdje en komen dan weer boven drijven. 
 
Overig 
 

 
 
Partyballon: getal 2, helemaal zwart, ook de linten? 
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In het glas aan de rechterkant zit, volgens mij, schedefonteinkruid. Dat is een zoetwaterplant. 
(Vroeger veel gezien en last van gehad bij het vissen). Ik heb het een keer of 20 zien liggen. Dit lijkt 
me dezelfde oorzaak te hebben als de brasem aan de andere kant: spuien door de sluizen.  
 

 
Hiervan (lijken op grote druppels water) waren er ook tientallen aangespoeld: zeedruifjes? 
Tot zover, 
Piter 
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Bijlage 12, Veldbezoek Renesse 13-04-2022 
 
13-04-2022, phiddema@xs4all.nl 
 
Dag lezer, 
 
Om te kijken hoe het er op het volgende eiland uit zag, ben ik naar Schouwen-Duiveland geweest. Ik 
wilde zien wat de plasticsamenstelling was, en of er ook plastic aanspoelde bij aflandige wind. Voor 
dat laatste werkte de wind met ZZW niet goed mee maar de dag ervoor was het zuid en dan is hij wel 
enigszins aflandig (ZO en O zijn beter). 
 
Ik heb de route hieronder gelopen: 

 
Eerst volg ik ongeveer de stormhoogwaterlijn. Die loopt hier flink hoog tegen de duinen en is nog van 
storm Corrie. 
Bij strandtent Haven van Renesse lijkt de schade mee te vallen maar bij de volgende ‘ZuidZuidWest is 
ongeveer 1,5 m zand weggeslagen. 
 

mailto:phiddema@xs4all.nl
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Zandaanvulwerk bij ZuidZuidWest (foto vanaf Renesse in westelijke richting) 
 

De 7 meter hoge duinen ten westen van de strandtent zijn voor ongeveer de helft weggeslagen. De 
struiken (duindoorn?) die eerst bovenop het duin en op het talud stonden zijn naar beneden gezakt. 

 
Foto in oostelijke richting 

 
Er ligt niet veel plastic en als het er eerst wel heeft gelegen dan ligt het nu ergens bij de 
Brouwersdam. Interessant is wel deze partyballon want hij zit vast op een hoogte van ongeveer 4 m. 
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En moet uitgegraven worden: 
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Een sneeuwpop ‘be jolly’ 

 
Deze partyballonnen en veel ander plastic spoelen eerst aan, drogen dan op en vliegen vervolgens 
het land op. Ze blijven op veel plekken in de duindoorn of het helmgras hangen. Daar verdwijnt een 
deel dan weer onder het stuifzand. 
 
Bij duinafslag komt dat dan weer vrij. Een ander voorbeeld was dit ding op een meter of 3 hoog bij 
punt D. 
 

 
Het is een soort kleine jerrycan. Bij de afgeslagen duinen valt ook de horizontale laagvorming op. 
Daarin zie je, volgens mij, stuiflaagjes terug en mogelijk kan je zo ook de leeftijd van de duin 
schatten. 
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Stuifzandlagen in afgeslagen duin 

 
Voor plastic levert dit niet zo veel info op. Je kan hier hoogstens constateren dat de hoeveelheid 
macroplastic in die duinen zeer bescheiden is. 
 
Bij punt B staat een jutbak. 
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Wat visserij-items en wat internationale dingen waaronder deze Chinese? pur-schuim of zoiets. 
Rechts daarvan is een strand speelgoedemmertje zichtbaar. Hij zou uit Engeland aangedreven 
kunnen zijn want er staat op: ‘crab bucket’. 

 
Verder deze jerrycan Franse uier schoonmaakmiddel voor het melken? 
Maar hij werd gebruikt door vissers want er zit een touw aan (niet op de foto). 
 
Er komen net twee dames aangelopen die de honden uitlaten en wat plastic bijgooien: 
‘dat doen we elke dag’. 
Ze vertelden dat het met het plastic beter is dan voorheen, ’toen lag er meer’. Het is vaak van de 
visserij maar ook veel internationale dingen van de scheepvaart. Verder vinden ze ook hier 
regelmatig partyballonnen. Ze hadden laatst ook weer een keer olieslierten op het strand. ‘Dat 
gebeurt bijna nooit meer’. Haar man die in Hoek van Holland was opgegroeid, moest thuis altijd eerst 
de schoenen uitdoen als hij als kind van het strand kwam. Daar zat altijd olie onder. Naar mijn 
schatting moet dat dan in de jaren 50-60 geweest zijn.  
Verder was het strand in deze hoek steeds breder geworden met al die kleine duinen. ‘Mooi toch!’ 
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Jonge duinvorming bij punt B 

 
Bij C ligt een kleine inham in de luwte van de duintjes (3 m hoog). Het hoge water is hier niet over de 
duinen gelopen maar via de inham naar binnen. Dat moet ervoor gezorgd hebben dat het plastic van 
een paar km duinoever zich hier in de loop van de tijd heeft kunnen verzamelen. Daarbij zullen de 
grote stukken door de beheerder en vrijwilligers waarschijnlijk telkens zijn verwijderd.  

 
Naast het nodige visserijafval liggen hier ook nurdles 
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Over een afstand van ongeveer 50 m liggen er wat onregelmatige ophopingen tot een paar honderd 
per m1. Naar schatting 5000. 
 
Er liggen ook twee, wat mij oude flacons lijken. Dat blijkt te kloppen als ik het thuis uitzoek: 

 
Dit is een fles Frans bleekwater. Op een site voor sleutelhangers uit de jaren 60 staat deze te koop: 
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Dan zou hij 50+ zijn. 
 
Dat geldt zeker voor deze dubro: 

 
De prijs, 59 ct, is op de verpakking gedrukt. Ze hadden toen nog geen inflatie zeker? 
Verder doet de reclame ook wat gedateerd aan: ‘synthetisch wasmiddel, zacht voor uw handen’; 
‘twee keer knijpen is voldoende voor een fonkelschone vaat’. 
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Toevallig hebben plasticrapers in Rivierenland er daar ook één van gevonden 
 

 
Ik ga ervan uit dat ze dat goed uitgezocht hebben. Dan is deze nu 56 jaar oud en uit 1966. 
 
 
Bij punt D wordt het strand smaller. Hier hetzelfde beeld van afgeslagen duin: 

 
Daarom teruggelopen via waterlijn (het is opkomend tij) naar punt E. Hier loopt ook weer een 
zandbank evenwijdig aan het strand. 
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Daar ligt veel ‘klein spul’ op het strand dat aan aflandige wind is gerelateerd: 

 
Kwallen, zeeboontjes, zeecypres, veen (zwart organisch materiaal) 
Op het eerste gezicht zie ik geen plastic maar als ik (met de leesbril) van vlakbij kijk, ligt het er wel. 
Het zijn meestal kleine stukjes van een paar cm en ik verzamel er op een paar plekken 28 (zie 
vondsten). Er zit ook een toetjesbakjescherf bij uit Wuppertal W-Germany. Die moet dan zijn van 
voor 1990 (Wiedervereinigung). 
 

 
 
 
Dit laat zien dat hier hetzelfde gebeurt als op de Kop van Goeree. Waarschijnlijk is dit effect groter bij 
meer aflandig gerichte wind. Bij punt F maak ik nog een filmpje. Omdat het ZZW is, is het daar wat 
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aflandigere wind dan bij E. Er drijven inderdaad meerdere stukjes plastic (4 gezien) vlakbij op de 
waterlijn. 
Het lijkt er dan op dat bij aflandige windrichtingen tussen Z en N (afhankelijk van de plaats op de kop 
van het eiland: NO bij Rockanje ZO op Kop Goeree) zwevend/zinkend plastic wordt aangevoerd. 
 
Dan zou dit de volledige verklaring moeten zijn voor het hele tot nu toe bekeken gebied: 
Bij westelijke wind die vaak voorkomt in NL spoelen scheepsvuilniszakken aan die kapot rossen op de 
zandbanken of stranden. Het drijvende plastic wordt verder naar het strand geblazen en spoelt direct 
aan. Het zinkend/zwevende deel verzamelt zich in een zone voor de kust/strand en hoopt op in de 
Haringvlietmonding, indirect door de wind gedreven en met hulp van de getijreststroming. Bij 
aflandige wind en vooral bij een combinatie met baggeren spoelt het daar aan 
 
De massale aanspoelingen zoals op Middelduinen/Kwade Hoek treden bij Renesse niet op. Het zou 
kunnen dat hier minder ligt maar er wordt ook niet gebaggerd. Het zou interessant zijn te weten hoe 
breed de plasticzone is en hoeveel daar ligt. 
 
Als de plasticbron de scheepvaartroute naar het Kanaal is (lijnbron) dan zou er boven Rotterdam 
ongeveer half zo veel liggen omdat de helft van de schepen naar Rotterdam gaat. Als de bron de 
ankerplekken zijn (puntbron) dan ligt er naar boven toe meer omdat maar 3 plekken aan de zuidkant 
van de Eurogeul hier waarschijnlijk voor plastic kunnen zorgen. Bovendien buigt de kust boven 
Amsterdam iets naar het noorden. 
 
Ik heb niet gezocht naar meer kennis over het aflandige-wind-aanlandige-stroom-proces. Dat zie ik 
ook snel ingewikkeld worden als je je voorstelt dat er een soort ronddraaiende stroming met 
aflandige wind ontstaat die sterker wordt naarmate de hoek met het strand rechter wordt. Echter 
lopen de koppen van de eilanden hier rond waardoor de oriëntatie ten opzichte van de wind 
verandert. Dan treden er ook nog verstoringen op door getijstromingen. Uitdagend om te 
doorgronden maar niet direct bijdragend aan een oplossing van dit plasticprobleem. 
Als je daaraan zou willen werken, wil je weten hoeveel waar ligt. Mogelijk kunnen garnalenvissers 
hier al een eerste beeld van geven en misschien ook bijdragen aan het opvissen. Dan moet je wel 
tegelijkertijd of eerder ook de bronnen dempen. 
 
Andersom treedt dit proces niet op voor zover ik weet. Dat wil zeggen dat bij aanlandige wind geen 
aflandige stroming ontstaat (afgezien van de muistromingen). Bij aflandige wind ontstaat er als het 
ware een kuil voor het strand omdat het water daar weg wordt geblazen. Het kan niet aan worden 
gevuld vanaf het strand dus komt het van onderaf aanstromen om het hydrostatische evenwicht te 
herstellen. Dat water wordt echter weer weggeblazen dus dit proces gaat door zolang de wind 
aflandig is. Bij aanlandige wind ontstaat er een bult/opzet van water tegen/op het strand. Vanaf zee 
kan telkens water worden aangevuld uit de bovenste laag. Er ontstaat dan een soort evenwicht 
tussen de bult en de wind. Waait de wind harder dan wordt meer water uit de bovenste laag vanaf 
zee aangevoerd en wordt de bult hoger maar er ontstaat geen aflandse onderstroming. Als ik hier 
over nadenk merk ik dat ik het nog niet helemaal snap. Voor het plasticdoel hoef ik dat niet verder 
uit te zoeken. 
 
Nurdles 
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Er zijn er weinig met kleuren (linksonder). Rechtsboven bio beads (zwarte korrels) en 2 wieltjes. Die 
worden bij de waterzuivering in UK gebruikt. 
In dit soort nurdlemonsters zitten vaak ook andere kleine stukjes hard plastic zoals rechtsonder 
verzameld.  
 
 
Vondsten 
  
Dit is ongeveer de oogst: 
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Linksboven wat informatie-items: 
Franse AA-drink 
Nederlandse ice tea 
Nederlandse wicky 
Minikuipje BB 10-09-21 
Engelse Smirnoff  ice 
2 binnendopjes 
Scheepsafwasborstel (neem je toch niet mee op het strand?) 
Iets spaans 
Een mesheftelastiek (visserij: kan uit de Oosterschelde komen waar ze veel worden gevonden) 
Scheermesjeshouder (Gilette) 
Op het strand lag ook nog een Italiaanse fles vermouth. 
 
Linksonder sla ik over. Het zijn snoepverpakkingen die net zo goed door strandgangers kunnen zijn 
achtergelaten 
 
Rechtsonder dingen zonder info (hieronder zinkproef mee gedaan)  
en rechtsmidden kleine flarden van punt E aflandige wind plastic (hieronder zinkproef gedaan) 
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Zinkproef met flarden en verpakkingen van het strand. De helft drijft net en de andere helft zinkt 
zwevend. 
 

 
Deze verpakking zinkt zwevend 
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Deze kleine items die ik ongeveer vanaf punt D heb opgepikt, zinken (23) op 5 na  
 
 
Overig 

 
Deze reepjes lijken op plastic. Er zit zelfs een beetje rek in als je ze uit elkaar trekt. Toch is het iets 
plantaardigs of dierlijks want ik vind het telkens als ik van dichtbij kleine stukjes plastic zoek.  
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Ook scheepsvoedsel zelf is weer aanwezig: 2 halve citroenen, 1 halve sinaasappel, 2 uien en een 
koolstronk.  
 

 
Tot zover 
Piter 
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Bijlage 13, Baggeren en aflandige wind 

 

30-3-2019 Coronastrverbod 31-3-2020 26-3-2020 3-3-2021 20-1-2022 28-1-2022
datum richting v [m/s] datum richting v [m/s] datum richting v [m/s] datum richting v [m/s] datum richting v [m/s] datum richting v [m/s]
20190105 326 NW 9,1 20200304 250 W 3,4 20200228 201 Z 7,5 20210204 183 Z 3,3 20211224 263 W 4 20220101 194 Z 8
20190106 316 NW 3,7 20200305 71 O 7,1 20200229 206 Z 11,7 20210205 152 Z 3,1 20211225 84 O 7,6 20220102 220 ZW 9,7
20190107 252 ZW 7 20200306 354 N 8,9 20200301 210 ZW 10,6 20210206 75 O 7,7 20211226 108 O 6,5 20220103 227 ZW 9,3
20190108 319 NW 14,5 20200307 225 ZW 6,2 20200302 221 ZW 3,3 20210207 58 NO 12,4 20211227 151 ZO 5,9 20220104 293 W 5,2
20190109 6 N 12,1 20200308 201 Z 10,2 20200303 229 ZW 5,5 20210208 66 O 9,4 20211228 236 ZW 6,5 20220105 299 NW 12,1
20190110 296 NW 1,2 20200309 237 ZW 7,6 20200304 250 W 3,4 20210209 62 NO 6,2 20211229 227 ZW 6,4 20220106 223 ZW 4,5
20190111 324 NW 6,7 20200310 226 ZW 12,5 20200305 71 O 7,1 20210210 58 NO 5,4 20211230 227 ZW 11,4 20220107 246 ZW 7,6
20190112 270 W 9,1 20200311 230 ZW 9,2 20200306 354 N 8,9 20210211 93 O 3,8 20211231 219 ZW 9,7 20220108 217 ZW 6,2
20190113 282 W 10,7 20200312 245 ZW 12,5 20200307 225 ZW 6,2 20210212 83 O 7,2 20220101 194 Z 8 20220109 284 W 8,2
20190114 320 NW 9,1 20200313 268 W 7,2 20200308 201 Z 10,2 20210213 108 O 7,6 20220102 220 ZW 9,7 20220110 179 Z 4,4
20190115 244 ZW 8,3 20200314 174 Z 7,3 20200309 237 ZW 7,6 20210214 146 ZO 9 20220103 227 ZW 9,3 20220111 187 Z 6,1
20190116 215 ZW 8,9 20200315 195 Z 8,2 20200310 226 ZW 12,5 20210215 190 Z 9,4 20220104 293 NW 5,2 20220112 192 Z 1,9
20190117 314 NW 8,9 20200316 284 W 2,6 20200311 230 ZW 9,2 20210216 196 Z 8,1 20220105 299 NW 12,1 20220113 213 ZW 4,6
20190118 161 ZO 2,8 20200317 217 ZW 7,3 20200312 245 ZW 12,5 20210217 201 Z 8,2 20220106 223 ZW 4,5 20220114 315 NW 0,8
20190119 132 ZO 5,8 20200318 226 ZW 7,5 20200313 268 W 7,2 20210218 180 Z 8,1 20220107 246 ZW 7,6 20220115 154 Z 4,1
20190120 88 O 3,1 20200319 39 NO 4,7 20200314 174 Z 7,3 20210219 183 Z 8,4 20220108 217 ZW 6,2 20220116 268 W 5,7
20190121 205 ZW 3,4 20200320 40 NO 9,5 20200315 195 Z 8,2 20210220 162 Z 9,2 20220109 284 W 8,2 20220117 302 NW 5,8
20190122 180 Z 9,2 20200321 77 O 9,1 20200316 284 W 2,6 20210221 170 Z 5,7 20220110 179 Z 4,4 20220118 219 ZW 1,6
20190123 83 O 4,2 20200322 92 O 8 20200317 217 ZW 7,3 20210222 183 Z 5,9 20220111 187 Z 6,1 20220119 296 W 4,7
20190124 152 ZO 3 20200323 120 ZO 9,5 20200318 226 ZW 7,5 20210223 192 Z 7 20220112 192 Z 1,9 20220120 342 NW 11,8
20190125 213 ZW 5,2 20200324 130 ZO 6,7 20200319 39 NO 4,7 20210224 189 Z 7,9 20220113 213 ZW 4,6 20220121 319 NW 7,1
20190126 224 ZW 8,9 20200325 93 O 4,8 20200320 40 NO 9,5 20210225 227 ZW 3 20220114 315 NW 0,8 20220122 291 W 4,3
20190127 271 W 9,8 20200326 71 O 6,3 20200321 77 O 9,1 20210226 306 W 3,4 20220115 154 Z 4,1 20220123 199 Z 1,7
20190128 327 NW 12,9 20200327 30 NO 8,1 20200322 92 O 8 20210227 360 N 1,5 20220116 268 W 5,7 20220124 104 O 1,6
20190129 187 Z 5,1 20200328 21 N 12,3 20200323 120 ZO 9,5 20210228 43 NO 3,9 20220117 302 W 5,8 20220125 61 NO 1,2
20190130 281 W 1,6 20200329 25 N 14,4 20200324 130 ZO 6,7 20210301 88 O 4,7 20220118 219 ZW 1,6 20220126 245 ZW 5,7
20190131 140 ZO 4,2 20200330 7 N 5,3 20200325 93 O 4,8 20210302 80 O 1,3 20220119 296 W 4,7 20220127 272 W 8,5
20190201 78 O 4,6 20200331 38 NO 6,5 20200326 71 O 6,3 20210303 337 NW 2,6 20220120 342 NW 11,8 20220128 253 W 4,9
20190202 15 N 7,7
20190203 310 NW 2,8
20190204 194 Z 9,8 in maart 2020 is er gebaggerd in maart 2020 is er gebaggerd gebaggerd tijdens veldbezoek gebaggerd in die maand
20190205 196 Z 6,1
20190206 190 Z 7,8
20190207 217 ZW 10,7 algemeen:
20190208 194 Z 12 In de jaren 2019 en 2020 is in 9 van de 12 maanden gebaggerd. Aflandige wind vooral ZO is het niet zo vaak (3e kw 17,2 %, ZO 120 tot 150graden = 5,7%) . De kans dat baggeren samenvalt met aflandige wind is dus niet zo groot maar wel aanwezig. 
20190209 219 ZW 12,1 In 6 van de 8 gevallen hierboven wordt ook gebaggerd in de maand waarin veel plastic aanspoelt. Van de 2 gevallen heb ik geen gegevens maar de kans is ongeveer 3/4. Het is alle 8 gevallen regelmatig aflandige wind. Dit is het mechanisme.
20190210 276 W 5,1
20190211 308 W 6,8
20190212 229 ZW 6,2
20190213 206 ZW 6,6
20190214 160 ZO 3,2
20190215 170 Z 4,2
20190216 200 Z 5,1
20190217 181 Z 5,7
20190218 212 ZW 4,2
20190219 234 ZW 8
20190220 211 ZW 6,4
20190221 229 ZW 6,8
20190222 187 Z 0,5
20190223 115 ZO 4,3
20190224 101 O 2,1
20190225 95 O 2,5
20190226 97 O 1,8
20190227 209 ZW 3,2
20190228 230 ZW 6,8
20190301 326 NW 4,9

20190303 207 ZW 11,2
20190304 240 ZW 11,5
20190305 230 ZW 7,5
20190306 173 Z 9,4
20190307 231 ZW 11,3
20190308 253 ZW 7,8
20190309 253 ZW 10,2
20190310 267 W 8,1
20190311 289 W 11,9
20190312 211 ZW 11,4
20190313 258 W 12,3
20190314 261 W 10,7
20190315 250 ZW 9,3
20190316 223 ZW 12
20190317 265 W 10,4
20190318 297 NW 6,7
20190319 216 ZW 3,6
20190320 227 ZW 5,2
20190321 224 ZW 3,5
20190322 231 ZW 2,2
20190323 4 N 3,8
20190324 300 NW 2,3
20190325 331 NW 12
20190326 313 NW 5,5
20190327 285 W 3,3
20190328 329 NW 2,5
20190329 47 NO 1,5
20190330 19 N 1,6

In januari en februari is er gebaggerd (in maart niet)
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