
Zwerfafvalbrigades 

WANDELT OF FIETST U GRAAG DOOR EEN mOOI LANDSCHAP?

vINDT U ZWERFAFvAL EEN DOORN IN HET OOG? 

DOE DAN mEE mET DE ZWERFAFvALBRIGADES!

Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) heeft een verbindend project voor het tegengaan en 
opruimen van zwerfafval in het buitengebied. Buurtgenoten vormen samen een Zwerfafvalbrigade en 

ruimen regelmatig het zwerfafval in eigen omgeving op.  Is dit ook iets voor u?
Het kost niet veel tijd, u ziet al snel resultaat en het is nog gezellig ook!
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Een Zwerfafvalbrigade is een groep buurtbewoners/ 

vrijwilligers die zich regelmatig inzet om in de eigen omge-

ving zwerfafval op te ruimen. Het doel is om uiteindelijk te ko-

men tot een gemeentelijk netwerk van Zwerfafvalbrigades, die  

samen een enorm verschil maken bij de bestrijding van zwerfafval.   

Iedere deelnemer kan het initiatief nemen om weer in actie te komen.

Faciliteiten

SLG zorgt ervoor dat de Zwerfafvalbrigades ongehinderd aan de slag kunnen, zodat er makkelijk  

een zwaan-kleef-aan effect ontstaat.

- SLG schaft het benodigde materiaal (hesjes, knijpers, ringen en vuilniszakken) aan, dat door de    

   Zwerfafvalbrigades zelf wordt beheerd. 

- SLG maakt afspraken met de gemeente over het ophalen van de vuilniszakken met zwerfafval. 

- SLG zorgt voor een handige WhatsApp groep waarmee de vrijwilligers gemakkelijk contact met                          

  elkaar leggen. 

- SLG begeleidt de Zwerfafvalbrigades naar zelfredzaamheid.

 

Samen aan de slag gaan in de eigen omgeving geeft meteen voldoening. Resultaat is een zicht-

baar schonere omgeving.

CONTACT OPNEmEN?
Stichting Landschapsbeheer Gelderland

Rosendael 2A, 6891 DA Rozendaal, Telefoon: 026 - 35 37 444

E-mail: info@landschapsbeheergelderland.nl

Internet: www.landschapsbeheergelderland.nl. 

Wat is een zWerfafvalbrigade?

Stichting Landschapsbeheer Gelderland
zorg voor ons landschap

marten mulder is vanaf het begin bij het proefproject 

Zwerfafvalbrigade in Wageningen betrokken.  

Hij maakt zijn omgeving nog steeds met veel plezier schoon: 

“Ik vind het nog steeds prettig om te doen. Het is goed voor je bewust-
wording. Het is prettig om samen in de eigen omgeving op te ruimen en het 
blijft ook leuk. We krijgen onderweg vaak positieve reacties en soms melden 
mensen zich spontaan aan om mee te helpen. Het concrete resultaat geeft 
veel voldoening, niet alleen op de dag zelf maar ook daarna als ik met trots 
door het landschap fiets, dat door onze inspanningen een stuk mooier is.”


