
 

Beste leden van de NLGO 
 
We leven plotsklaps in woelige tijden. Het Corona-virus zet ons leven op de kop. Het bestuur en 
de coördinatoren van de vereniging wensen u al het goede toe in deze periode, met name 
natuurlijk een goede gezondheid voor u en de uwen.  

 

Graag willen we u op de hoogte brengen van de veranderingen die dit meebrengt voor ons 
programma, en van de initiatieven voor de oprichting van een werkgroep “Strand en Zee” 

 
 
 

Afgelast: Jaarvergadering woensdag 15 april 
 
De jaarvergadering kan door de Corona-maatregelen geen doorgang vinden, zij wordt 
doorgeschoven naar een latere datum. Statutair moet de Jaarvergadering voor 1 juli 
plaatsvinden. Mocht het onverhoopt niet mogelijk om met een groep te vergaderen op één 
locatie dan geven de statuten de optie om te vergaderen en te stemmen per internet -
teleconferentie. Het bestuur beraadt zich nog over de mogelijkheden.  
 
 
 

Werkgroep "Strand en Zee". 
 
In de "Sterna" van april staat een artikel over de werkgroep "Strand en Zee" in 
oprichting. Een officiële oprichting op de ledenvergadering kan nu in april niet 
doorgaan, maar toch wil NLGO dit initiatief doorzetten.  
 
Al 10 leden hebben zich aangemeld voor de werkgroep op de bijeenkomst in de Overkant op 
12 februari. U kunt zich ook aanmelden voor de werkgroep bij:  
info@nlgo.nl , onder vermelding van: "Interesse in werkgroep Strand en Zee". 
 
Eén mogelijkheid voor de werkgroep is om aan te sluiten bij het initiatief "Groene Stranden" 
om tot een schoner en natuurlijker strand te komen. Met verschillende partijen zijn we 
hierover in overleg: Landschappen.nl, Schoon Goeree-Overflakkee, ‘’Doe Mee, Verlos de Zee’’ 
en Natuurmonumenten (Zie de verwijzingen aan verderop naar de websites van deze 
organisaties). 
 
De laatste opruimactie van Schoon Goeree, Natuurmonumenten op het strand, waar ook 
NLGO aan bijdroeg leverde 3,5 kuub afval op, op 300 meter strand! 
 
 
 



 

Wat kunt u nu al doen om afval uit onze natuur en op het eiland op te ruimen ? 
 

- Ga naar buiten daar waar het kan, maar neem vooral de coronamaatregelen in acht. 
- Kijk waar er afval ligt- niet alleen op het strand - en neem dit mee. Veel afval ligt er op 
straten, langs bermen en sloten maar komt uiteindelijk op de stranden terecht. Daarom is het 
belangrijk om het bij de bron aan te pakken. 
- Als u op het strand gaat opruimen, houdt u strikt aan de afgezette gebieden en regels die 
daar  gelden. U kunt het afval kwijt in de “Doe Mee, Verlos de Zee” bakken. 
 
 

 
 
Lange termijn: Er is op dit moment ten aanzien van afval in de natuur nog een lappendeken 
van instanties en beheerders met elk hun eigen verantwoordelijkheden, zowel op her eiland 
als op de stranden en de voordelta, en er is zeker een gebrek aan handhaving.  
NLGO maakt zich in diverse overleggen hard voor een duidelijker beleid. Uiteindelijk zal de 
overheid maatregelen moeten nemen en gaan handhaven om dit milieuprobleem op te 
lossen.  
 

-Landschappen.nl:  
https://www.landschappen.nl/nieuwsbericht/natuur-terug-op-het-nederlandse-strand 
 
-Doe mee! Samen voor een schoon Goeree-Overflakkee: "Doe mee! Samen voor een 
schoon Goeree-Overflakkee", is al 18 jaar bezig om op Goeree-Overflakkee zwerfafval op 
te ruimen. 
http://schoongoereeoverflakkee.nl/ 
 
-Doe Mee, Verlos de Zee:  
https://www.verlosdezee.nl/ 


