
dat doen we samen!
De Ronde Venen Schoon, 

Op zaterdag 19 september is het 
World Cleanup Day. In ruim 180 
landen geven mensen onze planeet 
een grote schoonmaakbeurt. Het is 
de grootste wereldwijde opruimactie 
van het jaar. Het doel is om samen 
zoveel mogelijk zwerfafval op te 
ruimen.  In De Ronde Venen doen 
we hier natuurlijk aan mee. 
Er zijn verschillende schoonmaak-
acties in de gemeente. Je kunt 
opruimen vanaf de kant of vanaf het 
water. De gemeente zorgt voor de 
opruimmaterialen en kano’s om afval 
uit het water te halen. In deze special 
lees je meer over de mogelijkheden. 
We zijn op weg naar een klimaat-
neutrale gemeente. Dat betekent dat
we evenveel energie opwekken als
dat we verbruiken. Het goed scheiden
en recyclen van afval speelt daarbij
een belangrijke rol. 
Daardoor verbranden we minder
afval en verbruiken we minder ener-
gie. En dat past bij een gemeente die 
in 2040 klimaatneutraal wil zijn. Voor 
een schone gemeente zijn we samen 
verantwoordelijk. 
Burgemeester Maarten Divendal is 
tijdens de schoonmaakactie om 
09.30 uur bij het Viscentrum in 
Abcoude aanwezig. Ben jij er ook? 

Kiki Hagen
Wethouder Duurzaamheid 
De Ronde Venen

Opruimacties in De Ronde Venen
Op verschillende locaties kun je op zaterdag 19 september helpen met opruimen. 
Kijk op: www.worldcleanupday.nl voor de opruimacties in De Ronde Venen. Hieronder vertellen we over 3 opruimacties: 

Opruimactie 1: Stelling van Amsterdam
Op World Cleanup Day maken we met 
elkaar de wandelpaden en riviertjes in het 
landschap van De Hollandse Waterlinie en 
de Stelling van Amsterdam schoon. 

Gemeente De Ronde Venen 
regelt opruimmaterialen, 
kano’s en supplanken 
om afval uit het water 
te ‘vissen’. Je kunt ook 
meedoen met je eigen 

boot, met een supplank, een kano of te 
voet. Na het opruimen ben je welkom 
voor een gezellig samenzijn en een hapje 
en drankje.

De opruimactie vindt plaats 
op zaterdag 19 september 

van 10.00 tot 12.00 uur. 
Het start- en eindpunt 

is het Viscentrum, 
Molenweg 19 in Ab-

coude. 

Opruimactie 2: Kom Plassen Jutten
Bij Vinkeveen Haven halen we afval uit het water. Je mag gratis kano’s en supplanken 
gebruiken. Je kunt ook meedoen met een eigen boot, als opstapper of lopend. 
Voor deelnemers zijn er vuilniszakken, grijpers, routekaarten en handschoenen.

Je kunt meehelpen bij Vinkeveen Haven tussen 10.00 en 12.00 uur. Meld je aan voor 
deze opruimactie via: www.vinkeveenhaven.nl.

Opruimactie 3:
Opruimen in 
Twistvlied-Wickelhof
In de wijk Twistvlied-Wickelhof ruimen
we ook afval op. Je kunt meehelpen 
tussen 10.00 en 12.30 uur. De start is bij 
de Trekvogel in Mijdrecht.

“Onze wijk kan nu heel goed een schoonmaakbeurt gebruiken” 
Lydia Graveland organiseert sinds 2014 
elk jaar een grote opruimactie in Twist-
vliet-Wickelhof. Dit doet zij tijdens de 
Landelijke Opschoondag in maart, samen 
met de groenwerkgroep. Dit voorjaar 
ging de Opschoondag niet door vanwege 
coronavirus. 

De werkgroep heeft goed nagedacht of ze 
de opruimactie op 19 september veilig kan 
organiseren. Lydia: “Onze wijk kan nu heel 
goed een schoonmaakbeurt gebruiken. 
Dus we gaan het weer doen. Met steun 
van de gemeente voor extra maatregelen 
om het veilig te laten verlopen. 
Helaas kunnen we dit jaar geen koffie en 
limonade schenken en popcorn bakken 
voor de kinderen. We hopen dat er toch 
weer veel ouders en kinderen meedoen.”
Ook door het jaar heen ruimt Lydia 

zwerfafval op. Dat doet ze in het plantsoen
rondom haar huis. “Ik tref blikjes, glas-
werk, ballen, sigarettenpeuken en lege 
chipszakken aan. En in de periode rond 
oud en nieuw vooral hondenpoepzakjes.”

Ze begrijpt niet dat mensen zomaar ergens
hun afval droppen, of hun chipszakje of 
blikje ergens laten liggen. Lydia: “Het pro-
bleem is dat plastic nooit verdwijnt uit het 
milieu. Het breekt af in hele kleine stukjes, 
maar vergaat nooit. Microplastics kunnen 
via de bodem en het water in ons voedsel 
terechtkomen. Dus de kans bestaat dat wij 
onze eigen vuilnis opeten.”
Lydia: “Ik zou het geweldig vinden als 
mensen meer betrokken zouden zijn 
bij hun buurt. Bijvoorbeeld door samen 
zwerfafval op te ruimen”. Op 19 september 
kun je met Lydia en de werkgroep Natuur-

schoon meedoen in Twistvlied-Wickelhof 
van 10.00 tot 12.30 uur. De start is bij De 
Trekvogel in Mijdrecht.
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Lydia (in het midden) samen met leden 
van de werkgroep.

Scholen spannen zich in tegen zwerfvuil en de plastic soep
Dit jaar organiseert NME-Centrum De 
Woudreus met Vinkeveen Haven de oprui-
mactie “Vinkeveense Plassen Schoon”. 
Speciaal voor leerlingen van de scholen 
in Vinkeveen. Met de boot gaan de leer-
lingen naar de eilanden om zwerfafval te 
rapen. Voorafgaand is er op school een les 
over de plastic soep. De Pijlstaart bijt op 17 
september het spits af.  

Adoptieproject
Leerlingen van de Eendracht, Antonius, 
CNS Abcoude en OBS Piet Mondriaan 
houden al een paar jaar het schoolplein en 
een deel van de schoolomgeving schoon.
De school bepaalt zelf hoevaak en hoe ze 
schoonmaakt. De gemeente faciliteert de 
school met opruimmaterialen. 

Als beloning krijgt de school een kleine 
vergoeding. NME-Centrum De Woudreus 
zorgt voor de organisatie en educatieve 

ondersteuning. Buurtbewoners reageren 
positief op de leerlingen die opruimen, en 
de buurt blijft schoner. 

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.

Ga je zwerfafval opruimen? Houd je 
dan ook aan de maatregelen tegen het 
coronavirus. Meer informatie: 
www.nederlandschoon.nl/preventie-
maatregelen-corona

Meld je aan voor deze opruimactie via: 
nmederondevenen@odru.nl.
Geef aan of je (gratis) een kano of supplank 
wilt gebruiken. En met hoeveel mensen je 
meedoet. Het kost niets om een kano te 
gebruiken. Maar we hebben een maximaal 
aantal kano’s en supplanken beschikbaar.

Deze opruimactie is een initiatief van 
NME-centrum De Woudreus en gemeente
De Ronde Venen. Provincie Utrecht en 
Vinkeveen Haven ondersteunen het 
project.


