
Zero Waste Nederland, hét Nederlandse 
platform voor leven zonder afval, organiseert 
in heel Nederland Zero Waste Tours op  
28 maart. Ook in De Ronde Venen is er een 
fietstour gepland langs winkels waar je 
verpakkingsvrij kunt kopen. 

Meryl van Vliet, initiatiefnemer van  
Zero Waste Tour in De Ronde Venen, vindt 
het belangrijk om plasticvrij boodschappen 

te doen. “Plasticsoep is een groot probleem. 
We komen steeds meer te weten over de 
negatieve invloed van alle plastic vervuiling 
op onze aarde, in de lucht en het water, en 
uiteindelijk ook in ons lichaam. Door minder 
plastic afval in huis te brengen kan ik zelf een 
steentje bijdragen,” aldus Meryl. 
“De meeste spullen die we wegdoen hebben 
geen nieuwe bestemming. Ze belanden 
simpelweg op een grote hoop of in de 

verbrandingsoven. En deze vervuiling krijgt 
steeds meer invloed op onze kwaliteit van 
leven. Door het meebrengen van je eigen 
fruit- en groentezakje, beker voor koffie (op 
het station krijg je zelfs korting als je je eigen 
koffiebeker meeneemt) en tasjes, begin je 
thuis met het verkleinen van de afvalberg.”

Veel mensen willen hun steentje bijdragen, 
maar weten niet goed waar te beginnen. 
“Terwijl er in De Ronde Venen al winkels zijn 
waar echt niet raar wordt opgekeken van je 
eigen zakje of bakje,” zegt Meryl. Tijdens de 
Zero Waste fietstour deelt ze graag haar 
ervaringen met plasticvrij boodschappen 
doen. Gezellig als u uw kinderen meeneemt. 
Tip: neem eigen bakjes/zakjes mee, dan kunt 
u gelijk weekendboodschappen doen.

Start route: parkeerplaats van Vinkeveen 
Haven / Zeilschool
Tijd: zaterdag 28 maart, stipt om 10.30 uur, 
op tijd komen is belangrijk!
Eindtijd: uiterlijk 13.30 uur in Mijdrecht

Startpunt is de parkeerplaats bij Vinkeveen 
haven. Deelname is gratis. Aanmelden 
kan via info@vinkeveenhaven.nl of het 
Facebookevenement Zero Waste Fietstour  
De Ronde Venen.

De Ronde Venen Schoon,
     dat doen we samen!

Zaterdag 21 maart is het Landelijke Opschoondag. Hét moment om samen op te ruimen. 
In De Ronde Venen gaan op verschillende plekken inwoners én ondernemers aan de slag. 

Meedoen is vaak gezellig en heel eenvoudig: een uurtje opruimen 
levert meestal al een mooi resultaat. Het is daarbij ook een goede 
gelegenheid buren of leden van uw vereniging beter te leren kennen. 
Aanmelden van een eigen actie en opruimmaterialen bestellen kan 
via www.dewoudreus.nl, ga naar de pagina ‘activiteiten’.

Wilt u in uw buurt of bij uw vereniging ook aan de slag? Kijk of er 
al een actie wordt georganiseerd of meld uw eigen actie aan op 
www.supportervanschoon.nl. Wilt u weten hoe u een opruimactie 
organiseert? Neem dan uiterlijk 13 maart contact op met  
NME-centrum De Woudreus: nmederondevenen@odru.nl.

Opgeruimd de lente in? Doe mee met 
de Landelijke Opschoondag op 21 maart

Sluit je aan 
bij één van de 
opschoonacties
21 maart
• 7.30 - 10.00 uur:  Wilnis Doet ruimt op in en om Wilnis.  

Start: Raadhuisstraat 11 Wilnis
• 10.00 - 17.00 uur:   Schoonmaakactie omgeving Groenland. Start Groenland 45 in 

Vinkeveen.
• 9.00 - 11.00 uur: Opschonen Vlinderbos. Start Veenweg 117a Wilnis. 
• 9.00 - 12.30 uur: Natuurschoon Twistvlied-Wickelhof. Start bij De Trekvogel Mijdrecht.
• 10.00 - 15.00 uur:  De VVD organiseert in Mijdrecht, Vinkeveen, Abcoude en 

Baambrugge schoonmaakacties. Bekijk de website van VVD  
De Ronde Venen voor de exacte informatie over locaties en tijden.

25 maart
• 13.30 - 16.30 uur:   Begraaf je sok en opschonen bij NME-Centrum De Woudreus.  

Pieter Joostenlaan 28a Wilnis.

4 april
• 14.00 - 16.00 uur: Opruimactie Speelwoud Wilnis én feestelijke opening.

Boodschappen doen zonder plastic? 
Doe mee op 28 maart met de Zero Waste Fietstour!

Deel uw actie: 
#LOD2020 of 
#netjeshoor
We vinden het leuk om te zien en horen 
wat er gebeurt tijdens de Landelijke 
Opschoondag. Deel berichten over 
opschoonacties tijdens de Landelijke 
Opschoondag via Facebook, Instagram 
en Twitter, zet de locatie erbij. Voor de 
Landelijke Opschoondag gebruiken we de 
hashtag #LOD2020 of #netjeshoor.

Het is elk jaar weer feest bij de 
opruimactie in Twistvlied-Wickelhof!

Leo Kok van de Groentehal aan de Demmerick 
in Vinkeveen omarmt het initiatief van  
Meryl van Vliet (rechts).

Colofon
Deze themapagina is gemaakt door NME-centrum De Woudreus in opdracht van 
gemeente De Ronde Venen. 

Wilt u zelf aan de slag met het opruimen 
van zwerfafval? Laat het ons dan weten 
via nmederondevenen@odru.nl

De jongste zwerfafvalambassadeur 
van De Ronde Venen 

Daan van 8 jaar oud, ruimt regelmatig zwerfafval op: 
“Ik vind plastic vooral erg voor de dieren”
Vanochtend heeft hij de straat al opgeruimd zegt zijn moeder Tabitha, hij doet dat vaak als hij 
zich verveelt. Daan ter Veen wilde graag zwerfafvalambassadeur worden en is nu de jongste 
ambassadeur van de 120 mensen die al als ambassadeur actief zijn in De Ronde Venen. De 
gemeente heeft inmiddels een grijper, hes en handschoenen bij hem thuis bezorgd: “Want als ik 
een grijper heb, kan ik gemakkelijker opruimen,” zegt hij blij. 

Daan begon met opruimen omdat hij 
een verhaal over de plasticsoep las in het 
tijdschrift Zo zit dat. Dat raakte hem: “Ik wil 
er wat aan doen en daarom ben ik zwerfafval 
gaan opruimen.” Hij legt haarfijn uit dat 
plastic afval met de wind wordt meegevoerd 
naar de plassen en rivieren en zo via de 
Noordzee in de oceaan terecht komt. Hij 
heeft ook een affiche gemaakt met ‘Red de 
oceaan’ erop en een mooie zeeschildpad 
erbij getekend. “Zelfs de buren hebben een 
exemplaar op hun raam gehangen,” zegt zijn 
moeder trots. 

Hij ruimt vooral plastic zakjes en 
reclamefolders op in zijn buurt. Daan: “Vooral 
bij het speeltuintje ligt soms veel troep. Als 
mensen me bezig zien zeggen ze: Goed bezig, 
Daan!” 

Als hij burgemeester was van De Ronde Venen 
zou hij iedereen oproepen om meer te 
recyclen. Aan alle kinderen zou hij vragen 
om geen drinkpakjes en plastic (snoep)zakjes 
meer te gebruiken en heel simpel: laat geen 
afval zomaar ergens achter. “Ik gebruik mijn 
moeder onderweg soms als prullenbak voor 
een snoeppapiertje,” zegt hij lachend. 
Op zijn school, OBS Twister, weten zijn 
klasgenoten niet dat hij in zijn vrije tijd 
zwerfafval opruimt. “Op school hebben 
de meeste kinderen al een dopper en een 
broodtrommel en ze scheiden het afval op 
school,” vult zijn moeder aan. Daan: “Ik ben 
van plan om mijn vriend Bart te vragen om 
op de Landelijke Opschoondag mee te doen 

met een opruimactie in de buurt. Het zou 
heel leuk zijn als alle kinderen uit  
De Ronde Venen met ons meedoen!” 

Zwerfafvalambassadeurs 
Er zijn al meer dan 120 mensen en veel 
scholen in De Ronde Venen actief om 
een stukje schoon te houden. Zij nemen 
hun afvalgrijper mee op hun (dagelijkse) 
wandeling, tijdens het hardlopen, op de fiets 
of als ze de hond uit laten. 

Wilt u ook ambassadeur worden en een 
gratis afvalgrijper ontvangen? Meld u dan 
aan bij nmederondevenen@odru.nl.

Daan ter Veen in actie in zijn straat, de 
Midrethstraat in Mijdrecht.


