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Doe mee met de Landelijke 
Opschoondag op 20 maart
De Landelijke Opschoondag is 
een mooie manier om de lente 
in te luiden. Doe zaterdag 
20 maart mee! Maak een 
opschoon-ommetje om 
zwerfafval in De Ronde 
Venen op te ruimen. 
Het thema van dit jaar is 
‘Word weer verliefd op je 
buurt’. 

“Dit jaar ziet die Landelijke Op-
schoondag er anders uit door het 
coronavirus. Opruimen kan dit keer helaas 
alleen in een klein gezelschap”, benadrukt wet-
houder Kiki Hagen. “Wandel bijvoorbeeld met je 
kinderen of samen met 1 bekende langs plekken 
waar je graag komt. En maak er een opschoon-
ommetje van. Zo haal je een frisse neus en zorg 
je gelijk voor een schone omgeving. Ik roep ieder-
een op om mee te doen! Zo doen we, op gepaste 
afstand, toch nog iets samen. En bent u enthou-
siast na deze dag? Meld u dan aan als ambassa-
deur voor Samen De Ronde Venen Schoon.” 

Voor iedereen die mee wil doen, liggen er op 20 
maart op een aantal locaties in de gemeente op-
ruimmaterialen klaar. Voor de kinderen is er een 
opruim-kinderpakket beschikbaar. De locaties 

staan in het gekleurde kader op 
deze pagina. Voor de pakket-

ten geldt: zo lang de voorraad 
strekt.  

Woont u elders in de ge-
meente? Dan kunt u zich 
aanmelden voor een op-

ruimpakket met grijper, af-
valzakken en handschoenen 

(zolang de voorraad strekt). Kijk 
op www.dewoudreus.nl bij activi-

teiten en meld u aan. U kunt de spullen 
woensdag 17 maart tussen 12.00 en 17.00 uur 

ophalen bij De Woudreus in Wilnis. Op woensdag 
24 maart kunt u alles daar weer inleveren tussen 
12.00 en 17.00 uur. Heeft u zelf (werk)handschoe-
nen en een grijper? Neem die dan mee. 

Veiligheid voorop
Tijdens de Landelijke Opschoondag staat ieders ge-
zondheid natuurlijk voorop. Houd u aan de corona 
preventiemaatregelen tijdens de opruimactie: 
• Houd u aan de algemene coronaregels 
• Heeft u klachten? Blijf dan thuis
• Houd 1,5 meter afstand van elkaar 
• Draag rubber of latex handschoenen of 
 gebruik een grijper
• Deel geen handschoenen, grijper of drinkfles

Leen hier opruimspullen voor een opschoon-ommetje:

Zaterdag 20 maart

• 9.30 – 12.00 uur Opschonen met de Wereldwinkel Abcoude, start Brugstraat 9 
• 9.30 – 11.30 uur Plassen jutten bij Vinkeveen Haven
• 10.00 – 13.00 uur Opschonen bij Bloemhaven 56 in Vinkeveen
• 9.30 – 11.30 uur Opschonen Vlinderbos, start bij Veenweg 117a Wilnis 
• 10.00 – 12.30 uur Opschonen met Werkgroep Groen van Twistvlied & Wickelhof, 

start bij De Trekvogel in Mijdrecht
• 10.00 – 16.00 uur Opschonen in Baambrugge met de Lions Abcoude- 
 Baambrugge, start bij De Vijf Bogen

>
Paul Driessen en Melanie Jongen wandelen en ruimen gelijk zwerfafval op

We komen vooral veel blikjes tegen. Het lijkt wel 
of gebruikers van bepaalde merken drank meer 
maling aan hun omgeving hebben dan anderen. 
Daarnaast ruimen we heel veel plastic en sigaret-
tenpakjes op. De laatste tijd komen daar ook de 
mondmaskers bij. Tot op redelijk grote afstand van 
de McDonalds met McDrive in Breukelen vind je 
zakken vol met troep. Het is schrikbarend hoeveel 
er uit de auto wordt gegooid. Wij zijn opgevoed met 
de regel: laat niks achter behalve je voetafdruk en 
neem je troep weer mee. Mensen die ik rotzooi zie 
dumpen spreek ik er vaak op aan. Zij zijn zich meest-
al wel bewust van hun verkeerde gedrag, maar la-
ten zich daar niet op aanspreken. Ze voelen zich (te-
recht) betrapt.  Ergens voelt het natuurlijk wel raar 
dat je andermans rotzooi opruimt. Maar het laten 
liggen, lost niets op. Dan maar gewoon oprapen en 
je verbazen met hoeveel troep je thuiskomt na een 
wandeling. De oorzaak van het probleem ligt in de 
ongelooflijke hoeveelheid éénmalige verpakkingen 

(vooral van plastic) die wij gebruiken. Wat zou hel-
pen is als producenten verpakkingen gaan maken 
die beter afbreekbaar of herbruikbaar zijn. We krij-
gen veel positieve reacties van mensen die ons be-
zig zien. Het is ook echt die volgorde: we wandelen 
én ruimen troep op. Niet andersom. Wij hopen dat 
mensen die het ons zien doen, ons voorbeeld gaan 
volgen. Als er straks statiegeld op plastic flesjes en 
blikjes wordt ingevoerd, wordt het misschien aan-
trekkelijker om ze netjes in te leveren.”
Helpt u ook mee uw omgeving schoon te houden?  
In onze gemeente zijn meer dan 160 mensen, en 
ook veel scholen, actief om een wijk of park 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 ambas-
sadeur worden? Meld u dan aan bij nmederondeve-
nen@odru.nl. U ontvangt dan een grijper, hesje en 
handschoenen. De materialen worden ter beschik-
king gesteld door de gemeente.

Paul Driessen en Melanie Jongen wonen aan de Waverdijk in Waverveen. Een prachtplek. “We zijn 
gaan opruimen omdat we ons vreselijk ergeren aan de troep overal. Op onze wandelingen valt het 
ons op dat er meer en meer zwerfafval in de natuur ligt. Daarom ook hebben wij een set opruim-
spullen (zakken en grijpers) aangevraagd bij NME-Centrum De Woudreus. Met de grijpers krijgen we 
geen vieze handen meer en hoeven we niet meer te bukken.

“Laat niks achter behalve je voetafdruk, 
en neem je troep weer mee”

Laat weten wat je doet 
tijdens de Landelijke 

Opschoondag! Deel je bericht op 
Facebook, Twitter of 

Instagram. #LOD2021 of 
#VERLIEFDOPJEBUURT

Voorkom extra zwerfafval 
met herbruikbare mondkapjes
Gebruikte mondkapjes horen in de afvalbak. He-
laas zien we steeds meer wegwerpmondkapjes 
op straat en in de natuur. Andermans gebruikte 
mondkapjes oprapen kan onveilig zijn. Ze vormen 
ook gevaar voor vogels en zoogdieren, die ver-
strikt kunnen raken in de elastiekjes. 
Gooi een wegwerpmondkapje daarom na gebruik 
in de afvalbak. Is er geen afvalbak in de buurt? Be-
waar het dan, tot er wel een afvalbak voorhanden 
is. Dit geldt ook voor wegwerphandschoenen. 
Wegwerpmondkapjes en -handschoenen horen 
bij het restafval.

Met herbruikbare, wasbare mondkapjes voorkó-
men we veel extra (zwerf)afval. Kies daarom als 
het kan voor dit duurzamere alternatief. Zo hou-
den we De Ronde Venen met elkaar Schoon!

#mondkapjegeenzwerfkapje

IN DE AFVALBAK

Colofon
Deze themapagina is gemaakt door NME-centrum De Woudreus in opdracht van gemeente 
De Ronde Venen. Heeft u vragen? Of wilt u zelf 
aan de slag met het opruimen van zwerfafval? 
Laat het ons dan weten via nmederondevenen@odru.nl

Voor een 
schonere gemeente


