
De Ronde Venen Schoon,
     dat doen we samen!

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

Op 28 september 2019 organiseren gemeente De Ronde Venen en gemeente  
Stichtse Vecht een schoonmaakactie in het waterlinie-gebied. Inwoners worden 
uitgenodigd om de wandelpaden en riviertjes in het landschap van de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie en Stelling van Amsterdam schoon te maken. Gemeente  
De Ronde Venen regelt onder andere kano’s om afval uit het water te ‘vissen’. 

In de zomer ontstaat zwerfafval in de natuur 
en dus ook op en rondom het water. Op 
de oevers en in het water blijft de rommel 
gemakkelijk liggen. Het najaar leent zich 
uitstekend om het afval op te ruimen. De 
gemeente doet dit natuurlijk al, maar komt 
niet overal. Fijn als je mee wilt helpen om 
op minder toegankelijke plekken afval op te 
ruimen. Vele handen maken licht werk! Je 
kunt meedoen met je eigen boot, met een 
kano of te voet. Na afloop ben je van harte 
welkom voor een gezellig samenzijn en een 
hapje en drankje.

Meedoen? 
De opruimactie vindt plaats op 28 september 
van 14.00 - 16.30 uur. Op het start- en 
eindpunt Fort Abcoude (Molenweg 19) 
worden taken verdeeld zodat deelnemers 
niet allemaal hetzelfde stukje schoonmaken. 
De gemeente zorgt voor afvalgrijpers, 
handschoenen, vuilnisbakken en –zakken. 
Kom zoveel mogelijk per fiets. Voor de 
inkoop van materiaal graag aanmelden via 
nmederondevenen@odru.nl. Geef ook aan 
of je een kano wenst te gebruiken en met 
hoeveel personen je deelneemt. Er zijn geen 

kosten verbonden aan het gebruiken van een 
kano, maar er zijn een beperkt aantal kano’s 
beschikbaar.

De opruimactie wordt ondersteund door 
Provincie Utrecht, Waterschap Amstel Gooi 
en Vecht en Natuurmonumenten. NME 
centrum De Woudreus is medeorganisator 
van de opruimactie in de Ronde Venen, 
samen met Vinkeveen Haven.

Opruimactie Stelling van Amsterdam

De zussen Wilma en Paula 
ruimen op in Wilnis
“Onze moeder is ons voorbeeld”

Wist je dat:
•  er al meer dan 120 mensen en veel scholen in De Ronde Venen zijn die hun straat/  

een groengebied regelmatig schoon houden? 

•  je een grijper en handschoenen kunt krijgen om zelf aan de slag te gaan? Je kunt  
ook een hesje krijgen, zodat je goed zichtbaar bent voor het verkeer.  
Mail naar: nmederondevenen@odru.nl of bel De Woudreus tel: 0297 - 27 36 92 als je 
belangstelling hebt. 

•  je grote stukken zwerfafval die je niet zelf op kunt ruimen, kunt melden bij het 
Meldpunt Openbare Ruimte van de gemeente? De gemeente zorgt dan dat dit 
opgeruimd wordt.

Op zaterdag 21 september is het World 
Cleanup Day. Op deze grootste wereldwijde 
opruimactie van het jaar gaan mensen 
in ruim 160 landen de planeet een grote 
schoonmaakbeurt geven. En Nederland 
doet natuurlijk mee! Het doel is om samen 
zoveel mogelijk zwerfafval op te ruimen. En 
vooral ook om inzicht te krijgen in de soorten 
zwerfafval en de herkomst ervan. Dat inzicht 
is onmisbaar bij het vinden van structurele 
oplossingen. Hoe meer we te weten komen, 
hoe gerichter we namelijk kunnen werken 
aan duurzame oplossingen. Een hulpmiddel 
daarbij is de Literatti app. 

Meedoen? 
Je kunt meehelpen bij Vinkeveen Haven op 
21 september tussen 10:00 en 12:00 uur.  
Kano’s en SUP’s mogen gratis gebruikt 
worden, met een eigen boot, als opstapper of 
lopend meedoen kan ook. Voor deelnemers 
zijn er vuilniszakken, grijpers, routekaarten 
en handschoenen. Er is koffie, thee en 

limonade voor iedere deelnemer en na afloop 
wacht er een duurzame traktatie. 

Opruimen pakt het probleem van zwerfafval maar gedeeltelijk aan. Het pakt de oorzaken  
niet aan. Een manier om bij te dragen aan een meer structurele aanpak is monitoren  
wát er ligt. Met de app Litterati kun je foto’s maken van het opgeraapte afval, het 
materiaal en het merk registreren. Deze app wordt wereldwijd gebruikt om zwerfafval 
tegen te gaan. Met de informatie worden politiek en bedrijfsleven uitgedaagd om 
het probleem bij de bron aan te pakken (denk aan statiegeld op flesjes en blikjes of 
duurzamere verpakkingen). Je kunt de app downladen op je smartphone, via ‘Play Store’ 
(Android) of de App Store (Apple). 

De zussen Wilma en Paula van der Meer ruimen op verschillende plekken in Wilnis op.  
Je kunt ze regelmatig met hun prikstok tegenkomen op De Veenweg en Raaigras.  
Paula: “We gaan ook regelmatig langs het Speelwoud. Bij de skatebaan is het vaak 
droevig gesteld, daar vinden we ook glas. Dat is niet fijn voor de kleine kinderen die 
er spelen. Onze moeder is ons voorbeeld. Ze stoorde zich aan het afval in de buurt en 
haalde het op. Na haar overlijden vonden wij dat er weer veel afval kwam. We hebben 
toen het prikstokje overgenomen.”

Wilma: “We komen heel veel blikjes tegen 
en kleine lege plastic flessen. Verder veel 
sigarettenpeuken, lege pakjes sigaretten, 
gaspatronen en soms zelfs kleding. Mensen 
zijn zich helaas niet bewust van wat dat 
betekent voor de natuur. Zoals het feit dat 
een sigarettenpeuk 15 jaar nodig heeft om 
te verteren. Het is een lastig probleem om 
op te lossen. Wij denken dat de jeugd voor 
een groot deel verantwoordelijk is, maar 
ook volwassenen die op bepaalde plekken 

afval uit hun auto weggooien. Vogels halen 
restjes eten uit volle prullenbakken en na 
een storm is er ook altijd meer te vinden. Wij 
hebben er ons eigenlijk al min of meer bij 
neergelegd dat er afval ligt”. Paula: “Het is 
een vicieuze cirkel die blijft, de jeugd van nu 
loopt later waarschijnlijk ook vuil te ruimen. 
Maar we zien ook wel mogelijkheden voor 
verbetering. Na en tijdens evenementen 
zou het verstandig zijn om extra aandacht 
te besteden aan het afval door opvallende 
prullenbakken bijvoorbeeld met teksten erop 
als ‘houd ons evenement schoon’. Statiegeld 
op blikjes en kleine plastic flesjes, zou ook al 
een hoop schelen”.

Paula: “Als we bezig zijn krijgen we vooral 
veel positieve reacties. Mensen vertellen 
dat zij het in hun eigen buurt ook schoon 
houden. We vertellen wel eens tegen 
de jeugd dat we een taakstraf hebben, 
dan krijgen we hilarische reacties. Soms 
worden mensen boos: er zou meer toezicht 
moeten zijn van politie op veroorzakers van 
zwerfafval. We krijgen ook wel de vraag of 
we niks beters te doen hebben. Dan zeggen 
we: we hebben genoeg te doen, maar dit is 
ook belangrijk.” 

Informatie verzamelen met  
de app Litterati 

Kom Plassen Jutten op  
World Cleanup Day

Opruimactie in Wilnis 
In het kader van de World Cleanup Day 
op zaterdag 21 september organiseert 
Daniella van Walraven -van Gulik een 
opruimactie in Wilnis. Haar motto is: 
‘verbeter de wereld en begin in je eigen 
wijk’. Met een groep starten ze bij het 
Vlinderbos en gaan ze de wijk in. Als ze 
eraan toekomen pakken ze de naastgelegen 
wijken mee. Ze zoeken nog versterking: 
Daniella roept daarom buurtgenoten op 
de handschoen op te pakken en mee te 
komen prikken! Ook kinderen uit de buurt 
(en ouders) zijn welkom! We verzamelen 
om 10.00 uur voor koffie/limonade bij Het 
Vlinderbos, Veenweg 117. Kan je maar een 
uurtje? Dan ben je uiteraard ook welkom!


