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In dit boekje lees je van alles over
hoe jouw vereniging kan bijdragen
aan het verminderen van zwerfafval
in de natuur. Je vindt er allerlei
tips, weetjes en goede voorbeelden.

IVN werkt aan een duurzame samenleving. Ons idee is dat betrokkenheid bij
de natuur, duurzaam handelen stimuleert. Daarom laten wij jong en oud de
natuur dichtbij beleven: Thuis, in de buurt, op school en in de natuur! Binnen
de 170 lokale afdelingen van IVN zijn zo’n twintigduizend ervaren vrijwilligers
actief. Jaarlijks organiseren zij met veel passie talloze excursies, cursussen,
wandelingen, tentoonstellingen en opleidingen.
Tekst: IVN, vormgeving: Paul Thomas - Make, beeld: iStockphoto

Het is belangrijk dat zwerfafval in de natuur wordt
opgeruimd. Het afval kan gevaarlijk zijn voor dieren
en vooral plastic kan grote problemen veroorzaken
wanneer het terecht komt in de voedselketen. Uiteraard beleef je de natuur ook beter in een schoon
gebied.

Wat is zwerfafval?

Zwerfafval of zwerfvuil is al het afval dat rondslingert
op plekken die daar niet voor bestemd zijn, bijvoorbeeld op straat, in de berm of in de natuur. Het is
afval dat daar door menselijk handelen (bewust of
onbewust), door nalatigheid, of door natuurkrachten
(zoals water en wind) terechtgekomen is. Zwerfafval
bestaat voornamelijk uit verpakkingsmateriaal van
consumpties, bijvoorbeeld blikjes, flesjes, wikkels
of patatbakjes. Dit wordt ook wel grof zwerfafval genoemd. Ook sigarettenpeuken en kauwgom worden
vaak op straat, in parken of langs de weg achtergelaten en vormen het belangrijkste onderdeel van de
categorie fijn zwerfafval.
Als iedereen elke dag één stuk
zwerfafval op zou ruimen, dan
hadden we al snel een nieuw probleem:
er ligt niet genoeg!”

Afbreektijden

Als we zwerfafval niet opruimen, duurt het lang voordat het vanzelf verdwenen is. De
afbreektijden voor afval variëren van enkele weken tot een eeuwigheid. Niet-natuurlijke materialen zoals plastics vergaan niet, maar vallen uiteen in piepkleine deeltjes
die in de bodem of in het water blijven rondzwerven (microplastics).
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krant

kartonnen drinkbeker
sigarettenpeuk
bananenschil
plastic frisdrankflesje
plastic zak

Als groene vereniging organiseer je
wandelingen of andere activiteiten in het
buitengebied. Kijk eens wat er gebeurt als
je ervoor zorgt dat er prikkers, handschoenen
en afvalzakken beschikbaar zijn bij de start van zo’n activiteit.
Vaak is er wel iemand die tijdens de activiteit het zwerfvuil dat
je tegenkomt mee wil nemen. Dit geeft positieve energie en
het wordt gewaardeerd door de andere deelnemers. Het gebied zelf is er natuurlijk ook direct bij gebaat: bij de volgende
wandeling is het al schoner.
Organiseer ook eens een speciale opschoonwandeling die
helemaal in het teken staat van zwerfvuil opruimen.
Hiermee zet je jouw vereniging positief op de kaart. Zo’n
opschoonwandeling kan je ook weer in contact brengen met
nieuwe mensen.

kauwgom

Maak het opruimen van en de kennis over zwerfafval onderdeel van je trainingsaanbod. Kennis leidt tot actie!

glazen fles

Wist je dat...?

In Nederland belanden elk jaar ongeveer 9 miljard sigarettenpeuken op straat of in de natuur. Per roker zijn dit ongeveer
6 à 7 peuken per dag, 2.500 per jaar.
Veel peuken die op straat belanden worden uiteindelijk wel een
keer opgeruimd. Voor peuken in het water of in natuurgebieden
is die kans helaas veel kleiner.

aluminium blikje
stalen blikje
patatbakje (polystyreen)
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Hoe geef je zwerfafval
een plek in reguliere
activiteiten?
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Wat heb
je nodig?

eventueel een afvalknijper, maar een
BBQ-tang werkt ook!
handschoenen

4

Maak het gezellig. Een opschoonactie
is méér dan alleen het opruimen van
andermans afval. Samen opruimen
schept een band, het geeft positieve
energie en je ontmoet vaak nieuwe
mensen. Zorg daarom voor een kop
koffie met iets lekkers, of sluit
je opschoonactie eens af met een
gezamenlijke barbecue.

Stevige
vuilniszakken

1

tips&trucs
Vraag de gemeente om hulp. Vaak is de
gemeente bereid om advies en ondersteuning te leveren als er sprake is van een initiatief vanuit een vereniging of vrijwilligersgroep. Het lenen van hesjes, prikstokken,
vuilniszakken en het gratis laten ophalen
van het verzamelde afval: er is meestal veel
mogelijk. Soms is de ambtenaar die zich
bezig houdt met (zwerf)afval niet de beste
ingang voor je verzoek: Vraag bij voorkeur
naar de ambtenaar die kan helpen met burgerparticipatie in de openbare ruimte.

2
3

Zoek samenwerking met andere afdelingen, verenigingen of bedrijven. Zij kunnen helpen met de opruimacties, maar ook bij het leveren van materialen en bij
het bekend maken van je actie. Of bijvoorbeeld met het
aanbieden van een excursie als bedankje voor de deelnemers.
Sluit aan bij landelijke acties, zoals bijvoorbeeld de
Landelijke Opschoondag, KeepItCleanDay of NLDoet.
Hierdoor kun je makkelijk extra publiciteit en extra
deelnemers krijgen. Hou bij de planning ook rekening
met de seizoenen. Zie hiervoor ook deze pagina.
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Hou een (openbare) kalender
bij, bijvoorbeeld via je website,
Facebook of WhatsApp. Hiermee
kan iedereen zien wanneer er
wordt opgeruimd, en op welke
dag er nog mensen nodig zijn.
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Maak gebruik van (social) media.
Laat zien waar en wanneer je opruimt,
hoeveel je opruimt en wat het effect is
van je actie.
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Denk na over veiligheid.
Doen er kinderen mee met
de actie? Dan hebben zij begeleiders nodig die op de
(verkeers)veiligheid letten en
ervoor zorgen dat er geen gevaarlijk afval wordt opgeraapt.
Bel de gemeente als je gevaarlijk afval aantreft

Gewoon doen en doorzetten. Het
opruimen van zwerfafval werkt
aanstekelijk. Ook de grootste en
meest succesvolle projecten zijn
ooit ‘gewoon’ begonnen. Je moet
je niet uit het veld laten slaan
als mensen zeggen ‘dat lukt
je toch niet’. Gewoon doen en
doorzetten dus!

zwerfafval
in water
Plastic soep
In onze oceanen en zeeën drijft steeds
meer plastic afval. Door verwering, zonlicht en golfslag valt dit plastic uit elkaar
in kleine stukjes. Dit leidt tot ernstige
verontreiniging. De oceanen beslaan
72% van het aardoppervlak en zijn onze
voornaamste zuurstofleveranciers. Voor
meer dan de helft van de wereldbevolking is de oceaan de voornaamste voedselbron. Plastic in water is voor veel zeedieren dodelijk.
Plastic verteert niet langs biologische
weg. Door de degradatie en fragmentatie
van plastics tot kleine deeltjes verandert
al ons zeewater in een wereldwijde soep
van microplastics of Plastic Soep. Ook
komen er toxische stoffen uit de plastics
vrij. Allerlei dieren die in of van de zee
leven en zelfs het kleine zoöplankton zien
plastic afval en microplastics voor voedsel
aan. Hiermee dringt het vaak giftige afval
onze voedselketen binnen.
De plastic verontreiniging van het zeewater kan onze gezondheid ernstig schaden.
Het overgrote deel van deze verontreiniging is afkomstig van het land.
Bron: plasticsoupfoundation.org

Schone rivieren
Ook via de Nederlandse rivieren komt nog
steeds veel afval in zee terecht. Het belangrijkste is natuurlijk om het ontstaan van dit afval
terug te dringen en te voorkomen. Maar voor
het zover is, wordt er langs de rivieren hard
gewerkt om zoveel mogelijk afval op te ruimen.
Sinds IVN in 2012 begon met het coördineren
van opruimacties langs de Maas in Limburg, zijn
er steeds meer succesvolle acties bijgekomen.
Inmiddels werken er tientallen gemeenten en
vele duizenden vrijwilligers samen aan schone
rivieren, oevers en uiterwaarden. Kijk voor meer
informatie op de volgende sites:
www.schonemaas.nl
www.waaljutters.nl
www.schoonzeeland.nl
www.mooi-schoon.nl
www.ivn.nl/schone-rivieren

Meer informatie en ondersteuning
SupportervanSchoon is de publiekscampagne van
NederlandSchoon. Via deze website kun je allerlei informatie vinden om zelf aan de slag te gaan met het
opruimen van zwerfafval. Je kunt hier ook je eigen acties
aanmelden en promotiemateriaal bestellen.
www.supportervanschoon.nl
De Kenniswijzer zwerfafval is een gezamenlijk initiatief van GemeenteSchoon en NederlandSchoon. In
Nederland is veel kennis aanwezig over de aanpak van
zwerfafval. Op deze website wordt deze kennis verzameld en gedeeld.
www.kenniswijzerzwerfafval.nl
Bij de gemeente kun je vaak aankloppen voor advies
en ondersteuning, bijvoorbeeld voor het lenen van
handschoenen, knijpers en afvalzakken of voor het laten
ophalen van het verzamelde afval. Durf te vragen; de
gemeente is meestal graag bereid om mee te denken
en te helpen. Soms is de ambtenaar die zich bezig houdt
met (zwerf)afval niet de beste ingang voor je verzoek:
Vraag bij voorkeur naar de ambtenaar die kan helpen
met burgerparticipatie in de openbare ruimte.

GemeenteSchoon is een onafhankelijk kenniscentrum
dat gemeenten ondersteunt bij de aanpak van zwerfafval.
Stichting NederlandSchoon is een onafhankelijke
stichting die in 1991 door het bedrijfsleven, de ANWB en
de NVRD is opgericht. NederlandSchoon heeft het doel
zwerfafval in Nederland te voorkomen en bestrijden.
NederlandSchoon voert campagnes tegen zwerfafval, doet
onderzoek, adviseert partijen waaronder gemeenten en
zet projecten op rond zwerfafvalbestrijding. In de webshop
van NederlandSchoon kun je hulpmiddelen en materialen
bestellen voor je actie.
www.nederlandschoon.nl
Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG)
is de organisatie in Gelderland die zich inzet voor het
cultuurlandschap. Veel van het landschap wordt in stand
gehouden door vrijwilligers. Deze onmisbare krachten
ondersteunt SLG met kennis, kunde en gereedschap.
www.landschapsbeheergelderland.nl

Het Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid (IVN) werkt aan een duurzame samenleving. Ons
idee is dat betrokkenheid bij de natuur, duurzaam hanGroenDichterbij. Er is de afgelopen jaren veel ervaring delen stimuleert. Daarom laten wij jong en oud de natuur
opgedaan met buurtinitiatieven en burgerparticipatie, ook dichtbij beleven: thuis, in de buurt, op school en in de
op andere terreinen. Op de website www.groendichterbij. natuur! Binnen de 170 lokale afdelingen van IVN zijn zo’n
nl vind je heel veel informatie over het opzetten van een
twintigduizend ervaren vrijwilligers actief. Jaarlijks orgasuccesvol groen buurinitiatief. Het is nuttig om hier kennis niseren zij met veel passie talloze excursies, cursussen,
van te nemen. Veel van de informatie is ook toepasbaar op wandelingen, tentoonstellingen en opleidingen.
een zwerfafvalinitiatief.
www.ivn.nl
www.groendichterbij.nl

Hou bij de planning van opruimacties
rekening met de seizoenen. De beste tijd
voor het opruimen van natuurgebieden is
meestal het vroege voorjaar: het is dan nog
geen broedseizoen en de begroeiing is nog
laag, zodat je het afval goed ziet liggen.
Ook het najaar, na het hoogseizoen waarin
het gebied de meeste bezoekers krijgt, is
vaak een goede tijd voor een opruimactie.
Eerder heb je in dit boekje al de tip gelezen
om zoveel mogelijk aansluiting te zoeken
bij bestaande, landelijk bekende acties.
Veel van deze acties vinden ook plaats in
het vroege voorjaar, of in het najaar.
Voorjaar (bijna altijd in maart)
Landelijke Opschoondag - www.nederlandschoon.nl/landelijke-opschoondag
NLDoet – www.nldoet.nl
Najaar (bijna altijd in september)
Burendag - www.burendag.nl
Keep it Clean Day – www.keepitcleanday.nl
Natuurwerkdag – www.natuurwerkdag.nl
(eerste zaterdag van november)

