
        dat doen we samen!
De Ronde Venen Schoon,

Merith Landwier: 
“Het schoonhouden van de omgeving is 
de normaalste zaak van de wereld”
Merith Landwier organiseert op 18 september een opruimactie bij het Haaglandje in Abcoude. Ze woont met 
haar man en 2 kinderen in Abcoude. Merith: “Ik ben van huis uit gewend dat goed omgaan met de natuur en 
het schoonhouden van de omgeving heel normaal is. Met de klimaatontwikkelingen van nu is het echt nodig. 
Daarom ga ik vaker op pad. Ik ruim vooral op in de omgeving van ons huis en natuurgebied de Hooge Dijk. Via 
De Woudreus heb ik een grijper en afvalring aangevraagd en daarmee gaat het opruimen erg goed. Het is niet 
zo handig en fris om met je blote handen afval te rapen. 
Dat het opruimen van zwerfafval nog altijd hard nodig is, ervaart Merith bijna elke dag. “Ik tref op mijn route 
veel plastic zakjes, snoepzakjes, blikjes en sigaretten aan. Ik ben steeds weer verrast dat mensen het normaal 
vinden dit gewoon op straat te gooien. Vooral rond hangplekken van jongeren ligt veel zwerfafval. Maar ik 
weet ook dat vogels de prullenbakken leeg trekken en daar ligt ook veel van op straat. Ik merk dat mensen 
me verbaasd aankijken als ik bezig ben, maar meestal krijg ik dan positieve reacties. 
Soms kom ik iemand anders tegen die ook opruimt. Dat geeft een goed gevoel en het verenigt. Ik verbaas me 

enorm dat er elke keer weer van 
alles ligt, ondanks de inzet van 
veel mensen. Wat volgens mij 
helpt zijn acties zoals deze en 
voorlichting over het effect van 
zwerfafval op de natuur. Meer 
prullenbakken zou ook zeker 
helpen. Het begint al thuis met 
je afval scheiden. En elkaar erop 
wijzen waar je het moet weg-
gooien. Als iedereen daar nog 
beter zijn best voor doet, ge-
beurt er al een  hele hoop”. 
Mertih nodigt alle buren uit om 
op 18 september van 10.00 tot 
12.00 uur mee te helpen speel-
tuin Haaglandje op te ruimen. 
Merith: “We zorgen we voor 
een kop koffie met wat lekkers 
en geschikte materialen. We 
spreken af wie waar gaat lopen. 
En samen sluiten we af op het 
Haaglandje met hopelijk een 
berg afval die dan niet meer op 
straat ligt”. 

World Cleanup Day 
in De Ronde Venen

Zaterdag 18 september is het World Cleanup Day, de grootste 
wereldwijde opruimactie van het jaar. Mensen in ruim 180 lan-
den geven dan de planeet een grote schoonmaakbeurt. Het 
doel is om samen zoveel mogelijk zwerfafval op te ruimen. 
Wethouder Cees van Uden: “Ik ben er trots op dat veel inwo-
ners van De Ronde Venen schoonmaakacties organiseren op 
deze dag. Er zijn nu al meer dan 170 mensen in onze gemeente 
actief als zwerfafval ambassadeur. Zij ruimen regelmatig hun 
eigen straat, wijk, park of speeltuin in de buurt op. De gemeen-
te helpt alle opruimers met opruimmaterialen. NME-centrum 
De Woudreus ondersteunt de opruimers en hun opruimacties. 
We zijn heel blij met jullie bijdrage aan een schone gemeente. 
Wij wensen iedereen die meedoet veel succes op 18 septem-
ber!” 
                  

Op deze locaties kun je op 18 september 
meedoen met een opruimactie:

• 10.00 - 12.00 uur:  Opruimen bij het Haaglandje in Abcoude
• 9.30 – 12.30 uur:  Opruimen met de Wereldwinkel in Abcoude, start Brugstraat 9
• 10.00 – 12.00 uur:  Plassen jutten bij Vinkeveen Haven
• 13.00 – 15.00 uur:  Vinkeveen centrum lekker schoon
•  9.30 – 11.30 uur:  Vlinderbos en Maricken zwerfafval vrij 
   maken, start bij Vlinderbos school Veenweg 
• 10.00 – 12.30 uur:  Actie Schone bermen in De Hoef 

Voor meer informatie over de opruimacties 
en aanmelden: www.worldcleanupday.nl

Kom Plassen Jutten op World Cleanup Day
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 makkelijk liggen. Het najaar is een goede tijd om het afval op te ruimen. Bij 
Vinkeveen Haven gaan we afval uit het water en van de oevers halen. Je mag gratis kano's en SUP's 
gebruiken. Met een eigen boot, als opstapper of lopend kun je ook meedoen. Voor deelnemers zijn 
er vuilniszakken, grijpers, routekaarten en handschoenen. Meld je aan via: www.worldcleanupday.nl.  

Ga je zwerfafval opruimen? Houd je dan ook aan de 
maatregelen tegen het coronavirus. Meer informatie: 

www.nederlandschoon.nl/preventiemaatregelen-corona 

Statiegeld op kleine plastic flesjes 
Vanaf 1 juli 2021 zit er € 0,15 statiegeld op plastic 
flesjes frisdrank en waterflessen kleiner dan 1 liter. 
Lever ze dus in. Zo kunnen we meer plastic op-
nieuw gebruiken. Én het zorgt voor minder zwerf-
afval. De statiegeldflesjes herken je aan het statie-
geldlogo. 
Je kunt de flesjes inleveren bij supermarkten, grote 
tankstations langs de snelweg en een aantal NS-
stations. Bij deze punten krijgt je het statiegeld terug. Sportclubs, verenigingen of scholen kunnen zich 
ook aanmelden als inzamelpunt. Het statiegeld komt dan ten goede aan een goed doel of de (sport)club.

Help je mee je omgeving schoon te houden?
In onze gemeente zijn er meer dan 170 mensen en veel scholen actief om een gebiedje 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. Wil je ook ambassadeur worden en een gratis afvalgrijper ontvangen? Meld je dan aan 
bij nmederondevenen@odru.nl.

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

Wethouder Cees van Uden


