
Premium

Juttersgeluk ontdoet strand van plastic en maakt mooie
producten van afval. ’Wij ruimen de erfenis op van afgelopen
decennia’

Suzanne Klaassen (rechts) en Haitske Schiere van Juttersgeluk in het atelier.
© foto’s United Photos/Toussaint Kluiters

Hein Flach Gisteren om 17:02

BLOEMENDAAL AAN ZEE

In weer en wind lopen ze over het strand te scharrelen, in hun
herkenbare gele jassen, de vrijwillige medewerkers van de stichting
Juttersgeluk. Op het strand ligt veel aangespoeld en achtergelaten
afval. Zij rapen het materiaal op met de bedoeling er nieuwe, unieke
producten van te maken en hopen hiermee een bijdrage te leveren
aan de bestrijding van een groot maatschappelijk probleem: de plastic
soep.

De gemeente Bloemendaal heeft onlangs langs vijf strandafgangen jutbakken
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geplaatst. Op de bakken staat de oproep ’Doe mee, verlos de zee’. Men hoopt
daarmee wandelaars te motiveren zelf afval van het strand te rapen en in de
bakken te deponeren. Juttersgeluk recyclet dit afval in een eigen atelier langs de
Zeeweg, te vinden op het terrein van PWN waar ook sterrenwacht Copernicus zit.

Suzanne Klaassen is de drijvende kracht achter Juttersgeluk, dat in 2015 begon
en bestaat uit ongeveer 35 vrijwilligers en deelnemers. Wat vinden ze het meeste
op het strand? ,,Vooral ondefinieerbare stukjes plastic en touw, schoenen, rietjes,
doppen, bekers en petflessen. Veel is afkomstig van de scheepvaart, maar je vindt
daarnaast alles wat wij mensen consumeren: bekertjes, mondkapjes en
ongelooflijk veel sigarettenpeuken. Dat laatste is een megagroot probleem. Er
zitten heel veel microplastics in. Zo funest. Dieren zien het voor voedsel aan.’’

Rommel genoeg op het strand.
© foto danny gooyer
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Juttersgeluk heeft een strak weekprogramma. Elke dag om 9 uur komt men
samen. Na de koffie of thee vertrekt er een jutploeg naar het strand om
grondstoffen te verzamelen. Anderen blijven in het atelier of de werkplaats. ,,Op
maandag werken we met Zorgbalans samen’’ vertelt Klaassen. ,,Dan is hier
Haperend Brein, een groep mensen met geheugenproblemen. Zij gaan met de bus
van Welzijn Bloemendaal naar het strand. Als ze terugkomen gaan ze hier aan de
slag: klusjes doen, sorteren, schoonmaken, weefwerk.’’

Een vrijwillig medewerker.

Op dinsdag, donderdag en vrijdag gaan de eigen groepen van Juttersgeluk aan de
slag, mensen van allerlei pluimage: hoogopgeleiden, mensen met een burn-out,
gepensioneerden, vrijwilligers of deelnemers die om wat voor reden dan ook geen
betaald werk doen. ,,Wij allen zetten ons in voor het grote wereldprobleem: de
plastic soep. We willen een betere omgeving creëren. Wij rapen niet alleen, wij
maken er ook nog wat van. Dat is de essentie van ons werk: we creëren waarde uit
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afgedankt afval en tegelijk kennen we waarde toe aan mensen die
maatschappelijk gezien aan de zijlijn staan.’’

Overleg in het atelier van Juttersgeluk.

De jutters zijn gespitst op afval waar nog iets van kan worden gemaakt. Buiten,
bij de sorteertafel (bedacht door een gepensioneerd architect) is te zien wat er
vanaf het strand zoal wordt aangevoerd. Doppen, touwen, petflessen, jerrycans.
Het ligt gerangschikt in bakken. Wat niet hergebruikt kan worden, gaat naar de
milieustraat en de vuilverbranding - het is niet anders. Bruikbaar materiaal wordt
met regenwater afgespoeld en gedroogd.

Er is een aparte werkplaats waar de apparatuur staat om het plastic klein te
krijgen of om te vormen: een zaagmachine, een shredder (verpulveraar), een oven
om plastic zacht en vloeibaar - en dus bewerkbaar - te maken. De oven gaat niet
hoger dan tot 200 graden, anders krijg je giftige stoffen. In kratten zitten de
kleine snippers of korrels - het basismateriaal (’granulaat’) - waarmee
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Juttersgeluk werkt.

Producten van Juttersgeluk.

In het atelier, een onderkomen gelegen vlak langs de spoorlijn Overveen-
Zandvoort, zijn Jonas Monica druk bezig met het fabriceren van een springtouw,
gemaakt van gerecyclede petflessen. Op de muur hangen foto’s van de jutgroep
van twee jaar geleden, ongeveer 35 mensen. ,,Inmiddels hebben we ook twee
jutgroepen in Zandvoort, op woensdag en vrijdag. En onlangs hebben we een
nieuwe werkplaats ingericht in Zandvoort Noord bij Spaarnelanden waar we ook
plastic kunnen recyclen,’’

In het atelier staan tafels, waar de deelnemers producten fabriceren. Hier liggen
nu bijvoorbeeld plastic handschoenen, platgemaakt, de vingers eraf geknipt. ,,We
stansen er vormpjes uit; sterren, kwallen en kikkers. Dat worden onze ’Juts’,
beestjes die in verschillende winkels worden verkocht. Echt kunststukjes. Het
blijven leuke cadeaus!’’, zegt Klaassen. Ook maakt Juttersgeluk bijvoorbeeld
lampenkappen. ,,Vorig jaar is er een project geweest met basisscholen in
Zandvoort’’, vertelt Klaassen. ,,De kinderen kregen les over plastic soep. Wij
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gingen met ze jutten en doppen verzamelen waarmee je zo’n lampenkap kunt
maken. Voor in de school.’’

Bruikbaar touw van synthetische stof.

Zij laat nog een mooi product zien: het circulair zeeppakketje. ,,In de werkplaats
maken we een zeepbakje. Het zeepje, gemaakt van restmateriaal van
olijfproductie, kopen we in. De wikkel is van gerecycled papier met
weidebloemzaden. Kun je zo in de tuin uitstrooien. Daarmee dragen we uit: let op
wat je koopt, is het nog te gebruiken, gooi het niet zomaar weg.’’ Deze producten
zijn onder meer te koop bij bezoekerscentrum De Kennemerduinen langs de
Zeeweg.

Stichting Juttersgeluk, dat drie mensen in dienst heeft, wordt voor zestig procent
gefinancierd vanuit het sociaal domein, voor twintig procent uit eigen inkomsten
en twintig procent uit projecten en fondsen. Het mes snijdt aan twee kanten.
Mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt vinden hier hun besteding en
hun bestemming, en het strand wordt schoner. ,,Wij ruimen de erfenis op van
afgelopen decennia. Op sommige dagen ligt er zo veel troep op het strand - zeker
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als de wind pal uit het westen of oosten komt - dat het dan net lijkt of de zee alles
heeft uitgespuugd. Dan is er niet tegenop te rapen. Dan denk je wel eens:
eigenlijk zou er een soort alert moeten zijn, of een webcam, dat iedereen die dat
wil ons komt helpen de boel op te ruimen.’’

Het Groene Strand

Juttersgeluk is ook deelnemer aan het project Het Groene Strand. Het Groene
Strand wil meer natuur en natuurbeleving op het strand, door het huidige
strandbeheer te veranderen, strandcommunity's op te richten en rustplekken in
te stellen voor vogels. Klaassen: ,,Dat is een soort keurmerk, zoals De Blauwe
Vlag dat is voor ’goed zeewater’. Als de gemeente dat keurmerk wil, moet er aan
een aantal voorwaarden worden voldaan. Bijvoorbeeld dat er een stuk strand
beschikbaar is voor broedvogels. De horecagelegenheden die er zijn moeten een
plasticvrij terras hebben, zodat er geen plastic kan verwaaien. En er moet een
raapgroep, een juttersgroep actief zijn. Zoals wij. Voor het predicaat Het Groene
Strand kunnen mensen incidenteel aanhaken bij onze vrijdaggroep, elke vrijdag
om 09.45 u verzamelen we bij Parnassia. Aanmelden kan via hetgroenestrand.nl
Het project wordt geïnitieerd door Landschap Noord-Holland.’’

LEES MEER OVER OF VOLG

afval
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Supermarkten moeten een percentage van hun extra omzet storten in een fonds voor gedupeerde ondernemers.

!!!!!!! !!!!!!!! !

Eens

Oneens

NET BINNEN
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Expositie over Adriaan Pauw in Heemsteeds raadhuis

Vuurwerkschade in Noordkop loopt in de tienduizenden euro’s. Vandalen
blazen onder andere afvalbakken en deksels straatkolken op

Nieuw leven laat oude St. Michaëlkerk in Blokker weer bruisen. ’Iedereen
met een idee is hier welkom’

Acht jaar raadslid, acht jaar wethouder van Schagen. Het is mooi geweest,
zegt Jelle Beemsterboer. Hij komt niet terug als wethouder

Ergernis bij politici: ’Schiphol-reizigers parkeren tijdens hun vakantie de
auto bij HOV-haltes in Hoofddorp en Nieuw-Vennep’

Hilversums college wil portemonnee trekken om alle knelpunten in het
verkeer op te lossen. Jaarlijks 1,1 miljoen euro extra op tafel voor meer
veiligheid en een beter fietsnetwerk

Heemskerks raadslid José de Kleijn geschrokken van ’oorlogsgebied’ in de
Broekpolder: ’We hebben de situatie in de Citadel onderschat’

Blij dat er ’schot zit’ in de bouw van een appartementenhotel voor
arbeidsmigranten in IJmuiden

Bewoners Peperstraat Zaandam gaan in bezwaar tegen sociaal plan

Definitieve energietarieven bekend: HVC-warmte blijft dik onder het
landelijk maximum. ’Bedrijf is er alles aan gelegen om het warmtenet
aantrekkelijk te houden’
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