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SAMEN AAN DE SLAG VOOR  

PLASTICVRIJE WADDEN 
WERKCONFERENTIE COMMUNITY PLASTICVRIJE WADDEN 

 

 

PROGRAMMA - vrijdag 28 februari 2020 
 

10:15 OPENING EN WELKOM – Judith Harrewijn (De Lynx) 
10:20 'Nieuwjaarszee' - Eilanddichter van Vlieland - Gerda Posthumus 
10:25 COMMUNITY PLASTICVRIJE WADDEN - Willemien Veele (Vereniging Circulair Friesland) 

Samen de Wadden Plasticvrij maken: dat is wat we doen! Met meer dan 25 partijen op de eilanden en de 
Waddenkust vormen we de ‘versnellingsgroep’ binnen de community. De Community Plasticvrije Wadden is goed op 
dreef en dat vieren we graag met u.  

10:35  KORTE FILM - Waddeninitiatief in de schijnwerpers  
10:40  LOKAAL CIRCULAIR MET PLASTIC – Bram Peters (Save Plastics) 

Plastic Fantastic laat zien dat afval geen afval hoeft te zijn, maar bouwmateriaal voor de toekomst. De oprichter van 
Plastic Fantastic, Save Plastics, demonstreert met een kleine extruder hoe je van ingezameld plastics langs de 
stranden nieuwe duurzame producten kunt maken.  

11:15 TOELICHTING workshoprondes en verplaatsing 

11:30 WORKSHOPRONDE I – zie volgende pagina 
 

12:30 LUNCH 
 

13:15 KORTE FILM - Waddeninitiatief in de schijnwerpers 
13.20 EDUCATIE - De scheepvaart is één van de bronnen van plastic in zee. De nieuwe generatie scheepvaarders leert hoe 

het anders kan. De Zeevaartschool vertelt hoe dat vormt krijgt in de opleiding. 
13:30 GEEF JE IDEE EEN BOOST! 

Actiegericht gaan we aan de slag want we zijn met de juiste mensen bijeen en kunnen in korte tijd een initiatief 
laten groeien. Heb je een initiatief dat bijdraagt aan een plasticvrije Wadden en zou je dat willen toetsen, fijnslijpen 
of opschalen? Meld je aan voor een pitch van 1 minuut én een vraag aan de groep bij francis.smeltekop@rws.nl, ovv 
de titel van je initiatief, je vraag en contactgegevens. 

14:15 WORKSHOPRONDE II – zie volgende pagina 
15:15 PAUZE 
15:40 KORTE FILM - Waddeninitiatief in de schijnwerpers  
15.55  UITSMIJTER - Het geluksstofje voor Plasticvrije Wadden - Niels Götz (5Plus1) 

Onze hersenen zijn gek op dopamine. Als iets fijn en leuk is zijn we geneigd ons gedrag te veranderen. 
Gedragspsycholoog Niels Götz geeft handvaten hoe anderen te verleiden met een shotje dopamine voor Plasticvrije 
Wadden. 

16:15 EINDE EN BORREL  

 

 

 

 
 

PROGRAMMA – zaterdag 29 februari 2020  
Voor wie een nachtje over wil blijven is er zaterdagochtend nog een facultatief 
programma.   

9:30 – 11:30: CLEANUP - Strandjutten met Stayokay Terschelling! (met vervoer 
naar de boot) 
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WORKSHOPS 

 

 PREVENTIE -  WEGWERPPLASTICVRIJE WADDEN 
 Marcel Crul, associate lector Circular Plastics NHL Stenden en Albert Wiegman, manager Stayokay 

Terschelling 
 

 De Horeca op de Wadden kan plasticvrij, zeker voor single use plastics op terrassen en in 
restaurants. Ook in keuken en bedrijfsvoering kunnen veel plastic verpakkingsproducten 
verminderd, vervangen of herbruikbaar worden. Steeds meer gasten vragen erom, het is goed voor 
bedrijf en milieu. Hoe krijgen we dit voor elkaar, en welke voorbeelden zijn er al op Vlieland en 
Terschelling? Welke alternatieven zijn er voor single-use plastics, en hoe motiveer je meer 
ondernemers de stap naar plasticvrij te maken? 

  

 MONITOREN -  MICROPLASTIC OP DE WADDEN (ENGELSTALIG) 
 Nils Greskewitz (Zeehondencentrum Pieterburen) en David Jones (Big Microplastic Survey) 
 

 De Big Microplastic Survey is ontworpen als een wereldwijd citizen science-project waaraan 
iedereen kan deelnemen. Nils monitort het microplastic op de Wadden. Buiten gaat u aan de slag 
met een eigen plot om het microplastics te meten en daarna de data door te geven. De organisatie 
analyseert de samenstelling nauwkeurig op type plastic, het soortelijk gewicht in relatie tot het 
drijfvermogen en aanwezigheid van toxines. De gegevens zijn te gebruiken voor het aanscherpen 
van beleid. Het korte onderzoek is ook een mooie bewustwordingstool. De belangrijkste vraag is: 
zijn de microplastics ter herleiden naar aanwijsbare bronnen? 

 Meer lezen: https://microplasticsurvey.org/about-the-project 
  

 HERGEBRUIK -  EEN WAARDEVOL LOKAAL PRODUCT VAN CLEANUPS  
 Eileen Blackmore (WadAfva?!l/House of Design) en Karin Langeslag (WadAfval?!/It Erfskip) 
 

 In het ochtendprogramma gaf Bram Peters de aftrap: met welk Wadden-product van afval (zoals 
een Waddenhuurfiets of een strandhuisje) kunnen we direct heel veel mensen bewustmaken van 
het belang van minder plastic? Eileen Blackmore en Karin Langeslag gaan met u brainstormen en 
lichten de ambities met hergebruik binnen het project WadAfval?! toe.  

  

 PREVENTIE -  DE RECREANT DOET MEE 
 Niels Götz (5plus1)  

  

Hoe kunnen we de vele recreanten actief betrekken bij plasticvrije Wadden? Niels laat u in de huid 
kruipen van de recreant, en gaat met u aan de slag om een succesvolle verleidingsstrategie neer te 
zetten. Daarin gebruikt hij de nieuwste inzichten uit de neuro- en marketingpsychologie. Met 
medewerking van Hanneke Schmeink, aanjager recreatie en toerisme (NHL Stenden). 
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De werkconferentie wordt georganiseerd door de Community Plasticvrije Wadden. Rijkswaterstaat 
faciliteert de bijeenkomst. Voor vragen kunt u contact opnemen met Francis Smeltekop, 
francis.smeltekop@rws.nl tel. 06 23 64 89 21. 
 

 

De werkconferentie wordt mede mogelijk gemaakt door Het Waddenfonds. 
 
 

 

 

Aanmelden en informatie 
WERKBIJEENCOMST COMMUNITY PLASTICVRIJE WADDEN 

Informatie 
Deelname: gratis excl. overtocht en evt. overnachting (zelf te boeken) 
Deelname 29e: graag vermelden of u 29e mee wilt doen aan de Cleanup van 9.30 – 11.30 uur.  
 
Locatie:  
Stayokay Terschelling 
Het Land 2  
8881 GA West-Terschelling 
Tel: 0562 442 338 
Email: terschelling@stayokay.com 

 

Eventuele overnachting van 28 op 29 februari 2020 (zelf te reserveren ovv Plasticvrije Wadden) 
Privékamers beschikbaar tegen tarief 2 p kamertarief ca. € 73,- 
Kamer met 4 personen(gedeelde kamer) tarief € 28,75 pp incl. ontbijt 
Boeken kan via: https://www.stayokay.com/nl/hostel/terschelling/prijzen 
 
Heen en terugreis 
 

Heen 28 februari 2020 
• 8.25 uur Sneldienst ca. € 24,- (50 minuten) 
• 16.15 uur Sneldienst ca. € 21,- (50 minuten) (verkorting dagprogramma nodig) 
• 17.30 uur Veerdienst Ms. Friesland (120 minuten) ca. €14,- (aansluitend op dagprogramma) 
 

Retour 29 februari 2020 
• 7.15 uur Veerdienst Ms. Friesland (120 minuten) €14,- 
• 9.30 uur Sneldienst (50 minuten) ca € 21.-  
• 12.30 uur Veerdienst Ms. Friesland (120 minuten) € 14,- (Haalbaar met ochtendprogramma jutten) met vervoer naar de 

boot 
• 16.15 uur Sneldienst (50 minuten) ca € 21.- 
• 17.30 uur Veerdienst Ms. Friesland (120 minuten) € 14,- 
 

Boeken: https://www.rederij-doeksen.nl/boeken/departures 

Aanmelden: via francis.smeltekop@rws.nl  

We horen graag naam en contactgegevens, bijzonderheden qua eten (vegetarisch, allergieën) en naar welke twee 
workshops (maximaal 3) je voorkeur uitgaat. Graag horen we of je meedoet met de cleanup op de 29e februari.  
 
Op de 28e februari is er plek voor 120 mensen. Bij overtekening krijgt u bericht en twee weken voor aanvang sturen we u 
een bevestiging van doorgang.  
 

 

 
 


