
 
 

Aanpak en preventie van zwerfafval in Gemeente De Ronde Venen 
 

Basisscholen adopteren schoolomgeving  

 

Aanleiding 

Gemeente De Ronde Venen spant zich in om de gemeente schoon te houden. Zij kan het 

echter niet alleen. Daarom wil ze inwoners zelf verantwoordelijk maken en zoveel mogelijk 

partijen hierbij betrekken. De norm die zij hierbij hanteert is: ‘De meeste mensen gooien hun 

afval in de prullenbak’. 

Met een gedragscampagne, waarbij het in belangrijke mate gaat om bewustwording en 

educatie wil de gemeente samen met inwoners en maatschappelijke organisaties dat doel 

bereiken. Om leerlingen bewust te maken van zwerfafval ligt het voor de hand om de 

‘basisscholen’ uit De Ronde Venen bij dit proces te betrekken. 

 

Doel 

Doel is dat groepen (5 t/m 8) van basisscholen in De Ronde Venen een deel van de 

schoolomgeving adopteren. Dit betekent dat zij, naast het schoonhouden van het schoolplein 

ook zorg dragen voor het schoon en netjes houden van een gedeelte van de 

schoolomgeving.  

Omdat opruimen alleen niet of nauwelijks bijdraagt aan de waardenontwikkeling, besteden 

deze scholen ook in het lesprogramma aandacht aan (zwerf-) afval. 

Er wordt naar gestreefd om op 23 maart 2018 (dag voor de Landelijke Opschoondag) met 

enkele scholen (of groepen van scholen) het adoptietraject in te gaan.     

 

Wat wordt er van de school verwacht? 

Per school wordt maatwerk geleverd. In overleg met de school wordt door hen invulling 

gegeven aan de volgende voorwaarden.   

1. Op school is een contactpersoon (directie, leerkracht of conciërge) die als 

aanspreekpunt optreedt voor gemeente en NME-centrum De Woudreus. 

2. De school kiest een of meerdere klassen die vanaf 24 maart tot het einde van het 

schooljaar verantwoordelijk zijn voor het schoonhouden van het schoolplein en een, 

nader te bepalen, stuk schoolomgeving. De kinderen leren op deze manier zorg te 

dragen voor hun omgeving; het schoonhouden moet zeker niet worden gezien als 

een ‘straftaak’. 

3. De school geeft zelf vorm aan de frequentie van opruimen. Het uitgangspunt is een 

schone omgeving. 

4. De school zorgt voor communicatie over het project binnen de school en richting de 

ouders (website, nieuwsbrief). 

5. In de klassen die betrokken zijn bij het schoonhouden van het adoptiegebied wordt 

binnen het lesprogramma aandacht besteed aan het thema ‘zwerfafval’ door middel 



van het lespakket ‘Zwervend afval’. Dit lespakket wordt gratis beschikbaar gesteld 

aan de school. 

Het lespakket is bestemd voor de groepen 5/6 en 7/8 en bestaat uit 4 lessen per 

bouw, waarbij diverse werkvormen worden gebruikt (bekijken filmmateriaal, 

onderzoekjes, discussie, tekenen van plattegronden, e.d.): 

les 1. Wat is (zwerf-)afval? 

les 2. Waar ligt zwerfafval? 

les 3. Wat is het probleem? 

les 4. Eigen normen en waarden. 

 

 

Ondersteuning door de gemeente en NME-centrum De Woudreus 

1. De Woudreus (Conny van Kruysbergen) is het eerste aanspreekpunt voor het project. 

Zij fungeert als spreekbuis tussen de scholen en de gemeente. 

2. De Woudreus bepaalt samen met de school en de teamleider Buitendienst van de 

gemeente, de omvang van het adoptiegebied. 

3. De Woudreus ondersteunt de school bij de uitvoering van het lespakket. Op welke 

manier dat gebeurt wordt in overleg met de school bepaald. 

4. De gemeente zorgt voor voldoende zwerfafvalgrijpers. 

5. Het zwerfafval wordt verzameld in zakken. De zakken worden, na een telefoontje, 

opgehaald door de gemeente.  

6. De Woudreus zorgt voor communicatie over het project in de lokale media. 

7. De Woudreus brengt bij zwerfafval betrokken bewoners in contact met de school, 

zodat zij elkaar kunnen versterken. 

 

 

Beloning voor de school 

Wanneer de school het, vooraf bepaalde, adoptiegebied schoon heeft gehouden, ontvangt zij 

aan het einde het project (eind juni 2018) € 100,-. De school mag het bedrag naar eigen 

inzicht besteden. 

Om te bepalen of de ‘adoptie’ naar tevredenheid is uitgevoerd zal de gemeente (middels de 

teamleider Buitendienst) de schoolomgeving twee keer controleren.  

 

 

   


