
Adoptieplan De Ronde Venen Samen Schoon 

Zullen we samen de gemeente schoon houden van zwerfafval? Door een straat of gebied te adopteren die je 

bijvoorbeeld 1x per maand schoon houdt? Uit een inventarisatie blijkt dat er al heel veel vrijwilligers geregeld 

zwerfvuil oprapen en dat het heel stimulerend werkt om dit van elkaar te weten. Met dit plan willen we dit 

meer stroomlijnen en anderen ermee enthousiasmeren mee te doen. Dit is noodzakelijk omdat de gemeente 

minder mensen en middelen beschikbaar heeft dan nodig is om de gemeente goed schoon te houden.  

 

Wie is het Platform De Ronde Venen Samen Schoon? 

Platform De Ronde Venen Samen Schoon is een burgerinitiatief, dat gesteund wordt door de gemeente, met 

als doel om de gemeente schoon te houden van zwerfafval. Natuur- en MilieuEducatie Centrum De 

Woudreus voert het secretariaat en coördineert de communicatie naar de gemeente. Zij wordt gefinancierd 

door de gemeente. In het platform zitten afgevaardigden van verschillende wijkcomités en van 

schoonmaakacties als Vinkeveense Plassen Schoon en het adoptieproject over Zwerfafval op een vijftal 

Basisscholen. Het platform bestaat uit een kleine kern met daarnaast een groot aantal vrijwilligers die zelf in 

hun buurt zwerfafval rapen en/of bij acties om hulp gevraagd kunnen worden. 

 

Doe je mee om een weg te adopteren? 

Er zijn al veel wegen zowel in de bebouwde kom als in het buitengebied die door vrijwilligers geadopteerd 

zijn. Niet van iedereen weten wij dat, maar we zien wel het effect: schone wegen! Wij zouden graag willen 

weten, wie wat doet en tegelijkertijd anderen vragen om één of meerdere wegen te adopteren. Dan maak je 

deze van tijd tot tijd schoon (je krijgt een prikker, handschoenen en vuilniszakring) en houd je dit gebied in 

de gaten voor illegale dump, etc.   

 

Wat adoptie je oplevert 

“Als ik mijn rondje in het buitengebied doe, heb ik vaak een heel apart contact met mensen. Sommigen 

vragen wat ik doe, (heeft u een taakstraf of zo??) anderen steken hun duim omhoog op. Soms is mijn zak zo 

vol dat ik bij mensen aanbel of ik de zak kan legen. Dan krijg je een gesprek. Ik vind dat leuk. Daarnaast 

geeft het me voldoening dat ik wat kan doen voor de natuur (voorkomen van vervuiling!), in plaats van me te 

ergeren. Ik vind het echt prima om zo mijn steentje voor een schoner milieu bij te dragen!” 

Bart van Baarsen 

 

Wat er al in geadopteerd is en waarvoor we nog hulp nodig hebben 

De gemeente is opgedeeld in gebieden met elk een eigen coördinator. In eerste instantie zijn we begonnen 

met de buitengebieden en de kleinere kernen. Elke coördinator is vrij zijn/haar rol in te vullen. In ieder geval 

zijn ze aanspreekpunt voor de mensen die binnen hun gebied meehelpen met zwerfafval opruimen. Ze 

houden ook in de gaten waar ‘hotspots’ (plekken waar erg veel zwerfafval ligt) zijn en geven deze door aan 

de gemeente. 

We zoeken nog coördinatoren voor o.a. Vinkeveen, Amstelhoek, Botshol, Abcoude en 

Mijdrecht ten noorden van de N201. 

1 Buitengebied Mijdrecht ten zuiden van N201: coördinator Bart van Baarsen:   

Reeds geadopteerd: 

a) Hoofdweg van rotonde bij Argon t/m kruising van Kromme Mijdrecht,   

b) Kromme Mijdrecht van Westveensebrug bij Woerdens Verlaat tot Camping kruising hoofdweg 

c) Westerlandweg, van Ringdijk Tweede bedijking tot aan Hoofdweg 

 

2 De Hoef: coördinator Mieneke van Vliet 

Reeds geadopteerd: 

a) Kromme Mijdrecht, Oostzijde: vanaf kruising Schatterkerkweg tot Hoefsebrug 

b) Kromme Mijdrecht van Hoefsebrug tot nieuw gemaal 

c) Schattekerkerweg vanaf Oostzijde tot de Oosterlandweg 



d) Oude Spoorbaan 

e) Rondje Westerlandweg-Schattekerkerweg 

 

3 Waverveen: coördinator Christa Langelaar 

Reeds geadopteerd 

a) Waverveen dorp 

b) Rondje: Wa’veen> Hoofdweg tot N201 >fietspad richting Mijdrecht > Wa’veense Pad > Poeldijk>Wa’veen  

4 Buitengebied Wilnis: coördinator Lida de Graaff 

Reeds geadopteerd: 

a) Bovendijk 

b) Wilnisse Zuwe 

 

Wil je meer weten over dit initiatief of wil je actief meehelpen? Bel (0297- 273692 of mail Conny van 

Kruysbergen of Esther Overgaag van NME-Centrum De Woudreus (nmederondevenen@odru.nl) of neem 

contact op met één van de coördinatoren. 

 

mailto:nmederondevenen@odru.nl

