De Ronde Venen Schoon,
				 dat doen we samen!
Help mee de Vinkeveense Plassen schoonhouden
en kom Plassen Jutten op 20 oktober
Zwerfafval staat in de top drie van
ergernissen van de Nederlandse bevolking.
Gelukkig hebben we in De Ronde Venen
veel mensen die zich inzetten om de
omgeving schoon te houden. Helaas is niet
alle zwerfafval gemakkelijk op te ruimen,
omdat het soms op lastig bereikbare plekken
belandt. In slootkanten en in het water blijft
de rommel vaak lang liggen. En dat is zonde
van de prachtige natuur op en rondom de
Vinkeveense Plassen.
Wat als bezoekers van de Vinkeveense
Plassen allemaal een beetje afval mee
zouden nemen op hun wandeling, boot- of
kanotocht? Dan zijn de Vinkeveense Plassen
in een mum van tijd schoon! Dat is fijn voor
ons, omdat schone plassen veel aangenamer
zijn om op te recreëren. Maar het is ook
belangrijk voor de ecologie van het gebied.
Dieren kunnen namelijk verstrikt raken in afval
en plastic breekt af tot kleine deeltjes die lastig
te verwijderen zijn uit de waterrijke natuur.
Daarom organiseert NME-centrum De
Woudreus samen met watersportcentrum
Vinkeveen Haven op zaterdag 20 oktober
‘Plassen Jutten’. Dat is jutten, net als op het
strand, maar dan langs de oevers van de
plassen of op het water vanuit uw kano of
boot. Het najaar leent zich hier uitstekend
voor! Samen gezellig op pad, en bij

Wist u dat:
• U bij NME-centrum De Woudreus
(E. nmederondevenen@odru.nl) een
afvalgrijper en handschoenen kunt
krijgen om zelf aan de slag te gaan?
• U bij NME-centrum De Woudreus ook
een hesje kunt krijgen, zodat u goed
zichtbaar bent voor het verkeer?
• U grote stukken zwerfafval die u niet
zelf op kunt ruimen, kunt melden via
derondevenen.nl/melding?
De gemeente zorgt dan dat dit afval
opgeruimd wordt.

terugkomst staat er een lekkere
kop koffie of thee en iets lekkers voor klaar u
in Vinkeveen Haven.
Hoe werkt het?
1. Haal een juttas op bij watersportcentrum
Vinkeveen Haven.
2.	Geniet van uw wandeling, boot- of
kanotocht en verzamel onderweg
rondslingerend afval.
3.	Lever uw volle juttas weer in.

4.	Geniet van de koffie of thee met iets
lekkers dat u als bedankje krijgt.
Helpt u ook mee Plassen Jutten?
Wanneer: zaterdag 20 oktober
15.00 uur – 17.00 uur
Waar: 	Vinkeveen haven, Herenweg 144,
Vinkeveen
U kunt zich aanmelden via
www.vinkeveenhaven.nl

Op dit moment zijn er al 228.836 supporters
van Schoon in Nederland. In een schone
omgeving voelt u zich gelukkiger en veiliger.

De Ronde Venen Samen Schoon
Meer dan 120 mensen en veel scholen
doen met mee de actie De Ronde Venen
Samen Schoon.

De gebieden die zij schoonhouden staan
op de kaart op de website
www.dewoudreus.nl/zwerfafval.

Zij houden bijvoorbeeld een stukje van
hun eigen straat schoon of nemen een
afvalgrijper mee als ze gaan wandelen,
hardlopen of hun hond uitlaten.

Houdt u ook een stukje van De Ronde Venen
schoon, maar staat dat nog niet op de kaart?
Of wilt u een stukje schoon houden en
daarvoor een afvalgrijper ontvangen? Meld
dit dan bij NME-centrum De Woudreus:
nmederondevenen@odru.nl

Doe ook mee!

En natuurlijk is schoon beter voor het milieu.
Supporters van Schoon vinden een schone
omgeving belangrijk en doen daar graag iets
extra’s voor. Laat u ook inspireren en ga zelf
aan de slag!
Dan kunt u:
• Opruimacties organiseren.
•	Verhalen van anderen lezen of zelf verhalen
delen.
• Gratis opruimmaterialen bestellen.
•	Zorgen dat het netwerk van Supporters
groeit.

Plasticsoep,
hoe zit dat?

Meld u ook aan via
www.supportervanschoon.nl

U heeft vast wel eens de term ‘plasticsoep’
voorbij zien komen. Of een zielige foto van
een dier verstrikt in het plastic. Misschien
heeft u ook gehoord dat er in uw tandpasta
en shampoo microplastics zitten. Wat is
plasticsoep precies en waar komt de term
vandaan? Wij leggen het uit.
Plasticsoep wordt ook wel de drijvende
vuilnisbelt genoemd. Afval dat in water drijft,
wordt door stromingen meegevoerd en
blijft achter op een plek waar het bij elkaar
komt. Het gaat wereldwijd om enorme
hoeveelheden. Plasticsoep komt van afval
dat we op straat weggooien, visnetten die
achterblijven, maar ook door het wassen
van synthetische kleding of het poetsen
met tandpasta waar kleine deeltjes plastic
in zitten.
In de natuur zorgt fragmentatie ervoor dat
plastic zich tot kleine deeltjes opsplitst, de
microplastics. Er kunnen zich giftige stoffen
binden aan die kleine deeltjes. Allerlei
dieren die in of rond het water leven zien
dit materiaal aan voor voedsel. Hiermee
dringt het giftige afval onze voedselketen
binnen. Wetenschappelijk onderzoek

Colofon
Deze themapagina is gemaakt door
NME-centrum De Woudreus in
samenwerking met Platform
De Ronde Venen Samen Schoon.
heeft uitgewezen dat hele kleine plastic
(de microplastics) overal te vinden zijn,
bijvoorbeeld in ons drinkwater.
Plastic is overal, als verpakking voor ons eten,
in uw mobiele telefoons, in kleding en zelfs
in mascara.
Is plastic dan slecht? Niet als we er op een
juiste manier mee omgaan.
Wat kunt u zelf al doen? U kunt kiezen
voor producten van een ander materiaal.

Bijvoorbeeld rietjes van bamboe gebruiken
in plaats van plastic. Daarnaast helpt het als
het plastic in de juiste afvalbak terechtkomt
en kunt u zorgen dat onze omgeving schoon
blijft!
Wilt u meer lezen?
Neem dan een kijkje op de website van
Plastic Soup Foundation:
www.plasticsoupfoundation.org

Hebt u vragen? Of wilt u zelf aan
de slag met het opruimen van
zwerfafval? Laat het ons weten via
nmederondevenen@odru.nl

