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WWSV, De unisportfederatie voor 
zeilen, surfen, zeilwagenrijden 
en daaraan verwante sporten
in Vlaanderen 

81 clubs en 27.000 leden



Beginsituatie
De toenemende wil vanuit de watersportsector om mee in 
de bres te springen voor het (marien) milieu.

Een jaarlijkse breed gedragen strandopruimactie op de 
eerste zondag van de lente met netwerk van 

watersportclubs als uitvalsbasis.

Engagementsverklaring met Staatssecretaris voor de 
Noordzee Philippe De Backer, WWSV, FOD 
Volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en 
leefmilieu – Dienst Marien Milieu.



Engagementsverklaring
Mee sensibiliseren en ondersteunen van projecten en campagnes met als doel de 
zee afval vrij te maken.

De gebruikers van de Noordzee blijvend motiveren om voorbeeldfunctie op te 
nemen inzake afvalpreventie en het op eigen initiatief bestrijden van zwerfvuil.

Bij elke organisatie van vormingen en opleidingen de problematiek van marien 
afval onder de aandacht brengen.

Kennis en ervaringen delen om ‘best practices’ voor iedereen beschikbaar te 
maken.

Het engagement kenbaar maken aan alle clubs.

Samen verder werken aan de opmaak van een gemeenschappelijkactieplan
gedragen door WWSV en haar aangesloten clubs.



Drieledige plan van aanpak

1. Samenwerking Eneco Clean Beach Cup 
als start actieplan.

2. Duurzaamheidslabel voor strandclubs.
3. Begeleidingstraject voor strandclubs.



1. Samenwerking Eneco Clean 
Beach Cup als start actieplan.

Input 10 jaar ECBC boek met focus op 
deelnemende clubs.

Promo oproep deelname ECBC via 
WWSV kanalen (nieuwsbrief,…).

3X3 Eneco Clean Beach Cup stand op BBS.
Onze aanwezigheid hier vandaag.



2. Duurzaamheidslabel voor 
strandclubs.
- Concretisering van engagementsverklaring.

- Uitreiking van label indien basisvoorwaarden gehaald worden.

Basisvoorwaarden:

- 2 opruimacties op clubniveau organiseren.

- 4 acties voor aanpak aan de bron (preventie).

- Sensibiliseren van rokers (rookvrije zone) en 
aanpak peukenproblematiek op het strand.



Bewustwording elke dag op 
clubniveau: inspiratie
Koffie of een ijsje voor afval

 https://haagsehanden.nl/ik-hoop-dat-mensen-
het-strand-schoner-achterlaten-dan-dat-ze-
het-aantreffen-95701b8d863f

Neem 3 stukken afval mee

 https://www.take3.org/



3. Begeleidingstraject voor strandclubs.

Principe traject: niet bindend. 

Delen van tips & tricks ifv. ‘best practices’.

Doel: breedgedragen en blijvend engagement vragen aan

bezoekers en uitbaters.

Het aanreiken van een duurzamer horeca beleid: geen rietjes, 
individuele verpakkingen beperken, geen pet, geen wegwerpbekers,…

Afvalophaling, energie & waterverbruik optimaliseren: zoveel mogelijk
recycleren, led, drukknopkranen, regenwaterrecuperatie



“THE GREATEST THREAT TO OUR PLANET IS 
THE BELIEF THAT SOMEONE ELSE WILL SAVE IT”

ROBERT SWAN


