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Plasticvervuiling verstikt onze oceaan, Noordzee en de vele dieren die het thuis noemen. Onderzoekers 
schatten dat er nu ongeveer 5,25 biljoen stukjes plastic in de oceaan drijven en dat het aantal elke dag met 
miljoenen blijft groeien. Deze vervuiling heeft een directe  invloed op onze ecosystemen en dieren in het 
wild zoals zeevogels, zeehonden en vissen. Minuscule stukjes plastic vervangen zelfs plankton aan de 
basis van onze voedselketens. Daar willen wij wat aan doen maar dat kunnen we niet alleen. Samen met 
jullie gaan we het probleem bij de bron aanpakken!  
Het programma Ocean Friendly Restaurants van de Surfrider Foundation doet wereldwijd precies dat. Eén 
restaurant, één klant tegelijk. We verhogen samen de bewustwording, stimuleren gedragsverandering en 
creëren uiteindelijk schaalbare impact om onze plastic “footprint” te verkleinen. 
 
Wil jij met jouw restaurant het verschil maken, lees dan snel verder! 
 
Deelnemende restaurants zijn verplicht om aan de volgende criteria te voldoen:  

• Geen uitgebreid gebruik van polystyreen (ook wel piepschuim genoemd). 
• Recycle (zover mogelijk) en sorteer je afval.  
• Waterfontein voor klanten om hun herbruikbare fles te vullen. 
• Geen plasticgebruik voor eenmalig gebruik in het restaurant of voor afhaal doeleinden (plastic 

zakken, rietjes, flessen, kopjes, bestek, borden etc.) 
• Alleen duurzame vis en zeevruchten. Dus geen gerechten op het menu met soorten die met 

uitsterven worden bedreigd (bijvoorbeeld paling, Wijting / lekkerbekje, rog, zeeduivel, tonijn, tarbot 
en soorten zeebaars, zalm en Atlantische kabeljauw.) Kijk in de Viswijzer voor meer informatie over 
welke vissoorten wel en niet schadelijk zijn. 

• Gebruik alleen biologisch afbreekbare / chemicaliënvrije reinigingsproducten. 
• Minstens één vegetarische optie op uw menu. 
• Geen plastic roerstaafjes, melkcups, plastic flesjes voor dranken en koekjes in plastic. 
• Geen ballonnen en plastic confetti tijdens evenementen / bruiloften / feestjes. 
• Ocean Friendly Restaurants logo vermelding op uw website met een link naar Surfrider. 

www.surfriderfoundation.nl Liefst ook op uw menu (niet verplicht), wel gewenst! 
• Asbakken buiten het restaurant beschikbaar maken, zodat peuken niet in het zand / zee of op straat 

terechtkomen. 
• Ondersteun Surfrider op een van de volgende manieren (uiteraard staan wij open voor andere 

opties indien gewenst): 
1. Surfrider gerecht op de kaart waarvan een percentage gedoneerd wordt aan Stichting Surfrider 

Foundation Holland Coast. 
2. Éénmalige of periodieke schenking aan Stichting Surfrider Foundation Holland Coast. 
3. Lidmaatschap van Stichting Surfrider Foundation Holland Coast. 
4. Schakel Surfrider in als partner betreffende beach cleanups en events.  

 
 
En minimaal vijf van deze criteria:   

• Gebruik zoveel mogelijk lokaal geteeld en / of biologisch voedsel (controleer uw leveranciers). 
• Minimaliseer voedselverspilling waar mogelijk. 
• Biedt een korting aan klanten die hun eigen herbruikbare beker, mok, tas, container (afhalen) 

meebrengen.  
• Biedt veganistische voedselopties aan op je menu.  
• Doe aan waterbesparing, instaleer waterbesparende kranen en toiletten. 

https://www.goedevis.nl/
http://www.surfriderfoundation.nl/


• Bespaar energie. Kies voor zonne-energie, LED verlichting en zorg voor een goede isolatie van je 
pand. 

• Vervang gebleekte servetten voor composteerbare servetten of servetten van gerecycled papier. 
• Geen onnodig drukwerk. Denk aan promotiemateriaal en kassabonnetjes. 
• Praat met je leveranciers en vraag of zij hun verpakkingen zo milieu vriendelijk mogelijk kunnen 

maken.  
• Inspireer gemeente en andere restauranthouders om verantwoording te nemen voor hun 

onderneming. Dit betreft hun afval, energiegebruik, inkoop en rookbeleid.  
• Geen sauzen, kruiden of suiker in individuele verpakkingen in het restaurant. 
• Organiseer Beach Clean-Ups  (mogelijk samen met Surfrider) 
• Word een rookvrije zone / restaurant  
 
Wat kan je nog meer doen? 

• Biedt de badgast een gratis koffie / thee / ijsje voor 1 volle zak/emmer strandafval. 
• Composteer op locatie.   
• Informeer klanten op een leuke manier. 
• Verspreid de boodschap, inspireer anderen!   
• Plaats een educatief bord (A0) ontworpen door Surfrider Foundation Holland Coast. Voorbeeld 

bijgevoegd, kosten slechts éénmalig 110EUR! Dit bord is 100%  stormbestendig. 

 
 
Waarom zou ik hieraan mee doen? 
Wij begrijpen dat bovenstaande veranderingen een impact hebben op je business. Buiten het feit dat 
Surfrider, de Noordzee, alle zeedieren en (strand)bezoekers hier heel blij van worden zijn we ervan bewust 
dat je als business eigenaar graag de voordelen op een rijtje ziet; 
 
Koploper 
Yes, je hebt een voorsprong op de markt. Uiteindelijk moet elke ondernemers (vroeg of laat) het roer 
omgooien. Waarom niet nu beginnen!  
 
Kostenbesparend 



Ja, je zal moeten investeren in tijd en geld om de aanpassingen door te voeren. Maar duurzaam 
ondernemen levert op de lange termijn heel veel voordelen op. Denk hierbij ook aan het benutten van 
bepaalde overheidssubsidies of het gezamenlijk (met andere restaurant/strandtent eigenaren) opstellen 
van een plan m.b.t. leveranciers. Ook kan de gemeente een rol spelen, ga rond de tafel en help/informeer 
elkaar.  
 
Positieve reputatie 
Je business straalt verantwoordelijkheid uit. Je geeft aan dat je rekening houdt met het klimaat en je graag 
meehelpt aan een betere toekomst voor onze kinderen en de natuur. Je geeft aan betrokken te zijn bij het 
behoud van onze Noordzee en prachtige stranden. Via Surfrider doe je dit niet alleen lokaal, binnen NL, 
maar maak je onderdeel uit van een wereldwijde campagne. Hoe mooi is dat! 
 
Aantrekkelijker voor investeerders 
Is je business afhankelijk van investeerders...ook dan heeft het overstappen naar duurzaam ondernemen 
een positief effect. Investeerders willen duurzame doorontwikkeling zien.  
 
 
Wat nu? 

1. Neem contact met ons op als je met het Ocean Friendly Restaurants programma van Surfrider aan 
de slag wil. In een persoonlijk gesprek kunnen onzekerheden en vragen weggenomen worden.  

2. Voldoe je aan de criteria, dan komen wij graag langs om je het officiële Ocean Friendly Restaurant 
label te overhandigen. Ook ontvang je een toolkit die je kan gebruiken via je online en offline media 
kanalen. Wil je al eerder een Surfrider menu op de kaart zetten en ons logo ontvangen, laat het ons 
weten.  

3. Wij komen gedurende het seizoen graag langs om te kijken of de implementatie nog steeds goed 
loopt, hierin is communicatie belangrijk. Loop je ergens tegenaan of heb je ondersteuning nodig, 
neem dan direct contact met ons op.  

4. LET OP: Wij leggen alle verantwoordelijkheid bij de business zelf. We zijn er zeker niet om te 
zeggen wat je wel en niet moet doen maar wel om gezamenlijk een verschil te maken. Wij komen 
dan ook niet “controleren”  maar verwachten dat er minimaal aan de gevraagde criteria voldaan 
wordt. 

 
 

 


