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Hoorn Sète is de bakermat van de
Mediterraanse  traditie  ’Les  Joutes’,
een  toernooi  met  een  watersteek
spel, waarin deelnemers elkaar met
een  lange  houten  lans  van  elkaars
roeischepen proberen te duwen.

Een delegatie van Clean2Anywhe
re was in april met een aantal werk
boten in Sète. Als eregast op het ma
ritieme  festival  Escale  à  Sète,  het
Franse  equivalent  van  Sail  Amster
dam. C2A kreeg een stand op de Ne
derlandse kade tussen de tall ships.
De  organisatie  was  volgens  woord
voerster  Sanne  van  Baar  razend  en
thousiast over de Hoornse ’bateaux
plastique  recyclées’  en  bracht  de
Hoornse  delegatie  in  contact  met
Franse  media,  organisaties  en  mul
tinationals.  Ook  dineerden  Edwin
en Liesbeth met de Nederlandse am
bassadeur en de consul.

Raakvlakken 

,,Dat  ze  ons  in  Sète  afvalplastic  bo
ten wilden laten bouwen, bleek wel
uit  alle  moeite  die  ze  deden.  Raak
vlakken  genoeg  bovendien.  Frank
rijk  en  Nederland  kennen  dezelfde
ecologische  en  sociale  problema
tiek:  plasticvervuiling  en  een  ar
beidssysteem  waarin  veel  mensen
aan  de  zijlijn  staan.  Ook  is  Sète  net
als  Hoorn  een  historische  haven
stad.’’

De  vraag  van  de  organisatie,  of
Clean2Anywhere  niet  een  joutes
boot  kon  bouwen  van  afvalplastic,
werd  niet  direct  met  ’ja’  beant
woord.  ,,Waarom  zouden  we  dat
doen? En waarom wel in Sète en niet
in Uganda, waar we onlangs werden
uitgenodigd om een boot te bouwen
met  een  lokale  plasticorganisatie
aan het Victoriameer? Clean2Anyw
here  bouwt  niet  zomaar  elke  boot.
We bouwen 17eeeuwse schepen, op
weg  naar  de  circulaire  leefomge
ving, omdat deze tijd symbool stond
voor  innovatief  denken  en  hande
len.’’ 

Edwin ter Velde zegt dat  ’de lont
werd  ontstoken’  door  een  afbeel
ding van een historisch Nederlands
schilderij  uit  circa 1625,  die  hij  van
de Nederlandse consul kreeg bij het
feestelijke  afscheid.  Daaruit  bleek
dat  op  de  Hofvijver  in  Den  Haag

toen  al  watersteekspelen  op  roei
schepen werden gespeeld. Ter plek
ke werd een afspraak gemaakt over
een  uitwisselingsproject  om  twee
17e  eeuwse  joutesboten  te  bouwen
uit  afvalplastic,  een  in  Sète,  een  in
Hoorn.  Goed  voor  de  persoonlijke
groei  van  de  jongeren  en  gunstig
voor  de  missie  van  Clean2Anywhe
re,  ,,die  verder  wordt  uitgebreid
door óók de Fransen te laten ontdek
ken dat weggooien zonde is!’’

Kopie

Edwin ter Velde wil  in Sète een ko
pie  van  de  werf  in  Hoorn  neerzet
ten,  in  samenwerking  met  lokale
botenbouwers en vrijwilligers, ken
nis overdragen aan plaatselijke leer
meesters en het hele proces gaan be
geleiden. ,,Ook het sociale deel. Hoe
ga  je  om  met  jongeren,  hoe  pak  je
het  aan  om  ze  vanuit  de  bijstand
naar een betaalde baan te krijgen?”

Als de boten klaar zijn op Escale à
Sète 2024, zo werd afgesproken, zal

er ook een duel volgen. Wat Ter Vel
de betreft niet alleen daar, maar ook
op de Hofvijver. Over de praktische
haalbaarheid en de bekostiging van
de  Franse  vestiging  maakt  hij  zich
niet  al  te  druk.  De  steun  die  hij  in
Frankrijk  al  toegezegd  kreeg,  ook
van grote bedrijven, is voor hem vol
doende  om  de  uitdaging  aan  te
gaan.  ,,We  gaan  het  gewoon  doen!
Struikelend de toekomst in!’’

RECYCLING Clean2Anywhere begint uitwisselingsproject voor ’joutesboten’ van afvalplastic

Hoornse werf gaat ook in
Frankrijk boten bouwen
Clean2Anywhere (C2A),
de werf van Edwin en
Liesbeth ter Velde die in
Hoorn boten bouwt van
afvalplastic, krijgt een
buitenlandse vestiging.
Zowel in het ZuidFranse
Sète als in Hoorn gaat
een groep jongeren in
het kader van een uit
wisselingsproject een 17e
eeuwse ’joutesboot’
bouwen uit gerecycled
plastic.
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De Lankhorst aan de kade in Sète, tijdens het maritieme evenement. FOTO CLEAN2ANYWHERE

We gaan het
gewoon doen!
Struikelend de
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Het schilderij dat ’de lont ontstak’: Watersteekspel op de Hofvijver, circa 1625
FOTO UIT COLLECTIE HAAGS HISTORISCH MUSEUM
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