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Limes Bubble Barrier - bezoekerscentrum - monitoring 

 

Beste partners, sponsoren en belangstellenden, 

 
Graag brengen we jullie weer op de hoogte van de ontwikkelingen van de afgelopen maanden.  
 
Op 4 juli vond de feestelijke opening plaats van de Limes Bubble Barrier. Het streven was om nog 
vóór de zomervakantie de realisatie feestelijk te kunnen vieren met alle partijen die meegewerkt 
hebben aan de realisering van dit mooie project. We wilden graag nog de wethouders van de vorige 
colleges zoveel mogelijkheid de gelegenheid bieden om dit mee te maken. Zij hadden zich er per slot 
van rekening enorm voor ingezet. Voor deze mooie dag gaat onze dank ook uit naar Parlevliet en van 
der Plas, die de catering mede mogelijk maakte. 
Hierbij is er voor gekozen de daadwerkelijke oplevering later plaats te laten vinden. Het lukte niet 
voor de feestelijke opening de nieuwe aansluiting van Liander alsook het kalibreren gereed te krijgen. 
Maar 4 juli kon het bellenscherm na vierenhalf jaar dan toch eindelijk even aan worden gezet en 
bubbelde het onder een warme zon erop los. 
  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Een lange hete zomer 

We konden helaas niet voorzien dat twee hete 
zomermaanden hierna direct roet in het eten zouden 
gooien. Omdat er nauwelijks een druppel regen viel, 
werd door Rijnland een gemaalstop ingesteld en kon 
het systeem niet worden gekalibreerd. Het 
bellenscherm is immers aangewezen op stroming. 
Enige troost was dat hierdoor ook geen afval de zee 
in stroomde en dat we enkel nog wat extra geduld 
moesten bewaren. 
Hier kwam nog een tweede uitwas van extreem weer 
bij. Een tweetal zeer harde regenbuien zorgde direct 
voor overstort van het rioleringsstelsel. De 
putdeksels op het talud bij de afvalbak vlogen ons om 
de oren. Het terrein lag gelijk bezaaid met vochtige 
doekjes, die blijkbaar massaal door het toilet worden 
gespoeld. 
Uiteindelijk kon de kalibratie dan toch beginnen en 
worden er steeds kleine aanpassingen gedaan om 
het systeem optimaal af te stellen. Hierbij was ook de 
inzet van een duiker nog een keer nodig. 
 

 



 
 

 

Als het systeem helemaal is ingeregeld, dan vindt de eindoplevering plaats. Naar verwachting is dit 

in januari. Tegelijk met de oplevering aan de gemeente Katwijk als opdrachtgever, zal het systeem 

overgedragen worden aan het hoogheemraadschap van Rijnland. Vanaf dat moment kunnen we 

beginnen met systematische monitoring. 

 

Monitoring 

En dan kan het systeem eindelijk laten zien waartoe het in staat is. De eerste bigbags met een 
mengsel van organisch materiaal en zwerfafval zijn afgevoerd. 
 

 
 
Het protocol is door Coast Buster Daniël opgesteld. Hierbij volgen we een aangepaste OSPAR-
methode, analoog aan het protocol dat bij het Westerdok in Amsterdam is toegepast. We hebben  
handschoenen, schorten, kratten, tafels, hangweegschaal aangeschaft. De Plastic Soup Foundation 
heeft ons ook materiaal geschonken dat zij in Amsterdam hebben gebruikt. 
Uiteraard zal het interessant zijn om te zijner tijd de monitoringsbevindingen naast elkaar te leggen 
en we kunnen niet wachten om te zien welke opvallende vondsten we in Katwijk tegenkomen. 
 
 

  
 
 



 
 

 

Vismigratie 

De vismigratie blijft een punt van zorgvuldige aandacht. In samenwerking met visexperts van onder 
meer hoogheemraadschap Rijnland werken we nu met een bedieningsprotocol. De komende jaren 
zal nader onderzoek gedaan worden naar de impact van het scherm op deze trek en gaandeweg het 
protocol worden verfijnd. 

Er zijn verschillende vissen die migreren van zout- naar zoetwater en vice versa. Aandacht gaat 
hierbij uit naar twee soorten in het bijzonder:  

• Aal (paling) 

o Glasaal is de jonge aal die in het voorjaar van zout naar zoet trekt. 

o Schieraal is de volwassen aal en trekt in het najaar van zoet naar zout (Sargassozee). 

Schieralen gaan met de stroom mee. Bij Katwijk wordt dit kunstmatig opgewekt door het 

gemaal. Schieraal wordt sterk bedreigd (onder andere door obstakels, visonveilige 

gemalen, predatoren en visserij). Er geldt een landelijk vangstverbod. 

• Driedoornige stekelbaars. 

 

Bezoekerscentrum 

Intussen meldden diverse groepen zich aan voor 
een rondleiding. We zijn met veel enthousiasme 
begonnen met het geven van uitleg over het 
bellenscherm en het bieden van informatie over de 
oorzaken en gevolgen van plastic in het milieu. In 
sommige gevallen werd daar een strandjutsessie 
aan verbonden om het plaatje helemaal compleet 
te krijgen en zelf een en ander te kunnen ervaren. 

 
Punt van zorg daarbij was echter dat er nog geen locatie beschikbaar was voor ons 
bezoekerscentrum. Na diverse gesprekken onder leiding van wethouder Jacco Knape is er een 
samenwerking met stichting Kattekse Culturen tot stand gekomen en kunnen we in de Redschuur 
onze plannen verder gaan uitvouwen. 
 
Ondertussen nodigde wethouder Knape KIMO 
Nederland-België bij ons uit in de Redschuur en 
hield hij kort daarna zelf een zeer goed ontvangen 
presentatie voor KIMO International op de 
Faeröer eilanden.  
 
 
De afgelopen maanden hebben de jachthavenmeesters van Blauwe Vlag Jachthavens, teams van 
Rijnland en gemeente Katwijk, medewerkers van ING Amsterdam, vrijwilligers van Natuurcentrum 
Katwijk, studenten van de universiteit Leiden en een groep van basisschool De Dubbelburg een 
presentatie gekregen. Diverse nieuwe groepen staan al ingedeeld voor begin 2023. Iedereen is 
natuurlijk van harte welkom voor een bezoek! We nodigen met name ook onze partners en sponsors 
uit een keer langs te komen! We zijn weliswaar nog aan het bouwen aan onder meer de expo, maar 
een bezoek is alleszins de moeite waard. Mail voor een afspraak naar info@coastbusters.nl. 
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Media, PR en webshop 
 
We krijgen veel aandacht  in de media, waaronder meer dan 100.000 views op de LinkedIn pagina 
van het World Economic Forum, een artikel in The Guardian en een interview op NPO radio 1.  
Ook kwam het bellenscherm via het team van The Great Bubble Barrier in een promotiefilm terecht 
op de internationale oceaanconferentie van de Verenigde Naties en hebben we een presentatie 
gegeven aan Frans Timmermans met zijn gevolg. Tevens waren we te zien bij berichten over de 
nominatie van The Great Bubble Barrier bij de Earthshot Prize, een mondiaal initiatief van de Britse 
prins William.  
 
Een informatiebrochure, nieuwe huisstijl alsook enkele promo-artikelen zijn 
in ontwerp. 
Tijdens de eerste Katwijkse Duurzaamheidsweek (een burgerinitiatief van 
het Katwijks collectief Bewust aan de Kust) begin oktober hebben enkele 
studenten spontaan hun hulp aangeboden bij het opzetten van de expositie 
en het verder ontwikkelen van een educatief programma. 
Stichting End Plastic Soup heeft ons 250 exemplaren van het nieuwe 
kinderboek ”Dit was de Plastic Tijd” van de Plastic Soup Foundation 
aangeboden. Verkrijgbaar in onze webshop. 
 
Een ander item dat nu ook via onze webshop 
verkrijgbaar is: de opvouwbare drinkbeker! 
Dagelijks worden iedere ochtend in Nederland 5 
miljoen wegwerpbekers weggeworpen. Daar doe 
jij toch niet meer aan mee? Zeker als je veel 
onderweg bent is onze beker superhandig. Kijk 
voor deze bekers en andere Coast Busters-items 
op onze webshop. 
 
We merken dat er naast de grote belangstelling voor het bellenscherm en de informatie die wij geven 
over het plastic afvalprobleem in het milieu, ook nadrukkelijk interesse is in ons project als 
burgerinitiatief. We delen regelmatig onze ervaringen met andere nieuwe initiatieven. 
 
 
Financiën en hulptroepen 
 
Er is nog steeds onvoldoende dekking voor de meerjarige exploitatie van een bezoekers-
/educatiecentrum en monitoring. Toch gaat onze vrijwilligersinzet onverminderd door om dit te 
realiseren en hebben we een opstartscenario in gang gezet. 
De bijdragen van de partnergemeenten Leiden, Noordwijk, Teylingen, Wassenaar, Voorschoten en 
Zoeterwoude, giften van (Rotary-) stichting End Plastic Soup en van de Lions en van het Groenblauw 
Buurtidee fonds stimuleren ons natuurlijk enorm om door te zetten en helpen mee om het financiële 
plaatje uiteindelijk rond te krijgen. 
  
We krijgen ook steeds meer “hands on” hulp aangeboden. Uiteraard voor het monitoren, dat echt 
monnikenwerk is, maar dus ook van bovengenoemde studenten. 
 
 
 

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6964981507882901504?updateEntityUrn=urn%3Ali%3Afs_feedUpdate%3A%28V2%2Curn%3Ali%3Aactivity%3A6964981507882901504%29
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6964981507882901504?updateEntityUrn=urn%3Ali%3Afs_feedUpdate%3A%28V2%2Curn%3Ali%3Aactivity%3A6964981507882901504%29
https://www.theguardian.com/environment/2022/aug/05/incredibly-promising-bubble-barrier-extracts-plastic-from-netherlands-river
https://www.coastbusters.nl/2022/07/09/vandaag-op-npo-radio1/
https://www.coastbusters.nl/winkel-2/


 
 

Bezoekerscentrum lange termijn / Provinciaal Archeologisch Depot 
 

Ook leuk, maar eveneens tijdrovend, is het op de rails zetten van het Limes Erfgoed Centrum. 

Stichting Coast Busters trekt hierin samen met drie andere burgerinitiatieven op, te weten de 

Werkgroep Romeinen, Katwijks Museum en Natuurcentrum Katwijk. Hoe verschillend onze 

aandachtsgebieden ook zijn, we streven allemaal naar behoud van cultuur en natuur en delen de 

zorg voor onze leefomgeving. Deze samenwerking heeft zijn vruchten al afgeworpen. We hopen dat 

er in het proces positief besloten wordt om het Archeologisch Depot naar Katwijk te krijgen. Dit biedt 

ons het vooruitzicht om te participeren in een nieuw te bouwen bezoekerscentrum, dat grotendeels 

ondergronds aan de bovenkant van de Binnenwatering gebouwd zou kunnen worden. Er is nog een 

aantal hobbels te nemen, maar mogelijk zal deze winter het besluit vallen en kunnen we gericht 

toewerken naar een professioneel bezoekerscentrum dat we in 2025 / 2026 hopen te realiseren, met 

een prachtige inbedding in het Katwijkse natuur- en cultuurlandschap. 

 

 
 

 

Tot slot 

Vrijwel dagelijks staan er nieuwe items over het plastic afvalprobleem in de media. Onderzoek breidt 
zich uit, meer en meer wetgeving komt in zicht en nieuwe initiatieven dienen zich aan. Een 
bevestiging dat we een gevoelige snaar hebben geraakt.  
We willen jullie danken voor jullie voortdurende steun aan het Limes Bubble Barrier-project. Mede 

dankzij jullie inzet en door de bijzondere samenwerking die is ontstaan, laten we zien dat we plastic 

vervuiling samen, vanuit alle hoeken van de samenleving, tegen kunnen gaan. 

Alvast een goede jaarwisseling en graag tot in 2023! 

WHO YOU GONNA CALL ? 

 



 
 

 

 

 


