Zwerfafval brigade
Rommel weg, groen terug

Een schone buurt is gezonder, mooier en leefbaarder. Plastics en andere stoffen komen
bovendien niet meer in de bodem en in (grond)water. De zwerfafvalbrigade is een groep
buurtbewoners, jong en oud, die de handen ineen geslagen hebben om de buurt te
‘ontrommelen’ en te onderzoeken wat er op hun route op de grond terecht komt.
Gebaseerd op de bijgehouden resultaten zoeken ze naar innovatieve oplossingen om de
oorzaken bij de bron weg te nemen, zodat de buurt schoon is èn blijft. Maar ze doen meer;
op de lelijkste en rommeligste plekken planten ze groen, waardoor de buurt groener en
mooier wordt.

Aanpak
Landelijk is Nederlandschoon actief met het opruimen van zwerfafval. Op de site
www.nederlandschoon.nl vind je meer informatie, veel inspiratie en ook de landelijke
opschoondag. In de provincie Utrecht is er een vrijwilligersgroep uit Woudenberg die in
samenwerking met Landschap Erfgoed Utrecht zwerfvuil verzamelt langs Klompenpaden. In
Groningen helpen schoolkinderen mee met het bedenken van oplossingen en vormen ze een
Jongeren adviesbureau. Daarnaast zijn meerdere schoonmaakacties gaande die gekoppeld
zijn aan de rivieroevers, zoals Schone Maas (www.ivn.nl/nieuws/schone-rivieren). Komend
jaar begint in Utrecht operatie Schone Lek.

Ervaringen
IVN, Stichting de Noordzee, Plastic Soup Foundation, Landschap Erfgoed Utrecht.

Met wie
Sluit uw gemeente aan bij de zwerfafval brigade en inspireer en enthousiasmeer bewoners
en bedrijven om tuinen te vergroenen. Zoek de samenwerking op met lokale organisatie,
(sport)verenigingen en (bewoners)initiatieven en informeer bij IVN over de mogelijkheden
voor het organiseren van een startbijeenkomst.

Meer info en contact
Voor vragen over de Zwerfafval Brigade kun je contact opnemen met Maarten Bruns via
m.bruns@ivn.nl of met Marja Zandberg m.zandberg@landschaperfgoedutrecht.nl
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