
Expeditie Grutsk & Grien wil zoveel mogelijk mensen inspireren om duurzamere 
keuzes te maken in het dagelijks leven (www.grutkengrien.nl).

Aanbod voor wie iets aan zwerfafval wil doen: Doe mee, verlos de zee!

Jutten in het binnenland
Expeditie Grutsk & Grien doet ook mee, met een 
eigen variant.  Door binnenlandse jutbakken te 
plaatsen willen we zoveel mogelijk mensen 
aanmoedigen om zwerfafval op te rapen. Dan komt 
het niet eens in zee of op het strand terecht!

De Grutsk & Grien-jutbak
Lankhorst Recycling sponsort Grutsk & Grien en 
zorgt voor de jutbakken. Die zijn natuurlijk van 
gerecycled plastic en bovendien gemaakt van 
reststukken. De jutbakken zijn open. Zo zie je de 
bijdrage van anderen en anderen zien de bijdrage 
van jou! Op die manier weet je dat er veel meer 
mensen zijn die meedoen. 
Op elke jutbak komt een handgeschilderd bordje 
met de tekst ‘Doe mee, Verlos de zee’. Dit bordje is 
gemaakt door Matthijs Lievaart, de initiatiefnemer 
van de jutbakken.

Hoe werkt het?
Een groep geïnteresseerden ‘adopteert’ een jutbak. 
Deze groep is verantwoordelijk voor het beheer van 
de bak, dus ook voor het regelmatig legen. De 
‘binnenzak’ die het makkelijk maakt de bak te legen, 
is gemaakt van een oude palingfuik. De groep krijgt 
de jutbak als bouwpakket met bouwinstructie. Leuk 
om met de groep zelf in elkaar te zetten! 

Expeditie Grutsk & Grien

Waar moet de jutbak staan?
De betrokken groep kan zelf bepalen waar de bak 
komt te staan. Hoe meer mensen de bak kunnen 
zien en gebruiken hoe effectiever natuurlijk. Een 
plek goed in het zicht voorkomt bovendien 
vandalisme. Als dat nodig is kan de bak vastgezet 
worden, bijvoorbeeld met een grondanker. 

Meer informatie
Groepen die de bak gaan beheren kunnen van 
Grutsk & Grien een extra toelichting krijgen over 
zwerfafval en plastic soep. Een kort filmpje laat zien 
waarom de initiatiefnemer met de jutbakken is 
begonnen. Verder kan de groep er zelf allerlei 
activiteiten omheen organiseren, zo veel en zo vaak 
als de groep zelf wil.

Ook meedoen of meer informatie? Bel of mail naar:

Lucie Gelderblom (NDD), 06-534 430 78,  lgelderblom@netwerkduurzamedorpen.nl 
Astrid Koops-Tippersma (Aparthe Kommunikatie), 06-570 370 02, astrid@aparthe.nl

Lucie en Astrid met de jutbakken van Lankhorst Recycling

Doe mee, verlos de zee! is een burgerinitiatief, 
begonnen in 2010 met één jutbak om samen het 
strand schoon te maken. In samenwerking met 
gemeenten en terreinbeheerders zijn er inmiddels al 
tientallen jutbakken geplaatst langs de Noordzee-kust. 
De jutbakken nodigen iedereen uit om mee te doen en 
het strand schoon te maken:  Doe Mee, Verlos de Zee! 
(www.verlosdezee.nl)

http://www.netwerkduurzamedorpen.nl/

