
  

 

In de provincie Gelderland hebben we sinds de start van de eerste Zwerfafvalbrigade in 

Kilder in januari 2017 ruim veertig Zwerfafvalbrigades opgericht! Alle Zwerfafvalbrigades 

zijn nog steeds actief en enthousiast: allemaal gemotiveerde mensen die zich inzetten 

voor de aanpak van zwerfafval. Soms gaan vrijwilligers naast het gezamenlijk opruimen 

ook nog individueel of in koppels op pad. 

Het afgelopen jaar is het aantal Zwerfafvalbrigades verdubbeld. In de gemeente Nijkerk is in het 

kleine plaatsje Appel een groep van start gegaan, er zijn nu 3 Zwerfafvalbrigades actief. In de 

gemeente Doetinchem zijn nu 5 Zwerfafvalbrigades: Zwerfafvalbrigade Wehl, Gaanderen en 

Stadskamer Doetinchem zijn dit jaar opgericht.  

In de gemeente Montferland zijn twee nieuwe brigades opgericht, in Nieuw-Dijk en ’s Heeren-

berg (nu 5 Zwerfafvalbrigades). Zwerfafvalbrigades Lunteren en Ederveen brengen de teller in 

gemeente Ede eveneens op vijf.  

De gemeente West Betuwe is maar liefst 17 Zwerfafvalbrigades rijk, onder andere dankzij de 

maatwerk aanpak die de gemeente hanteert. Ook spontane initiatieven blijken hier inspiratie, 

steun en waardering uit te halen. Inmiddels zijn de brigades in Varik, Ophemert, Herwijnen, 

Neerijnen, Est en Hellouw volop actief.  

In de gemeente Overbetuwe is de vonk van de Zwerfafvalbrigade in 

Driel overgesprongen naar Elst. Na de succesvolle aftrap begin april, 

wordt nog een feestelijke aftrap georganiseerd op 18 mei samen vanaf 

het gemeentehuis. Ook in Park Bredelaar, gelegen in Park Lingezegen, 

is er spontaan een Zwerfafvalbrigade gestart, naar aanleiding van deze 

initiatieven. Ook in Huissen is een Zwerfafvalbrigade gestart, de eerste 

in gemeente Lingewaard. Hier vind je een overzicht van alle actieve Zwerfafvalbrigades  

Groepen in oprichting  

Verschillende andere gemeenten hebben Zwerfafvalbrigades op de agenda gezet, waaronder 

West Maas en Waal, Neder-Betuwe en Buren. In West Maas en Waal staan de aftrappen in 

Dreumel en Alphen op 11 en 18 mei op de planning. Voor Appeltern en Altforst wordt binnenkort 

een informatieavond georganiseerd in samenwerking met de dorpsraden. In Neder-Betuwe 

staat Opheusden op het verlanglijstje. Ook in verschillende deelgebieden van Buren leeft de 

intentie brigades op te richten, waaronder in Maurik. Tenslotte heeft een aantal vrijwilligers zich 

aangemeld om een deelgebied in Bennekom (gemeente Ede) te adopteren, ter versterking van 

de reeds bestaande brigade. 

Cursus wat groeit en bloeit daar in de berm? 

Als vrijwilliger van een Zwerfafvalbrigade vraagt u zich wellicht regelmatig af: wat groeit en bloeit 

daar in de berm? Want hoewel bonte bermen schaars zijn geworden in het landschap, is hier 

nog steeds een aanzienlijk deel van de Nederlandse flora te vinden. Waar mensen de weg ge-

bruiken, pakken veel insecten de naastgelegen berm: als een groen lint in het landschap waar 

zowel voedsel, schuil- en nestgelegenheid te vinden is. Wilt u meer 

weten over het belang van bermen voor biodiversiteit? Dan is deze cur-

sus iets voor u. Wij organiseren deze gratis cursus speciaal voor vrijwil-

ligers van Zwerfafvalbrigades en Klompenpaden op zaterdag 29 juni in 

de gemeente Brummen.  

Kijk voor alle cursussen die we organiseren voor vrijwilligers: 
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Zwerfafvalbrigades op de hoog-
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Jaarbericht 2018: Meer dan tienduizend vrijwilligers actief in het landschap! 

In 2018 waren er meer dan tienduizend vrijwilligers actief in het landschap! We ondersteun-

den 10.800 vrijwilligers die regelmatig vrijwilligerswerk doen.  

In maar liefst 347 vrijwilligersgroepen houden jullie je bezig met aller-

lei soorten van beheer en onderhoud van het landschap. De meer 

traditionele vormen van vrijwilligerswerk zijn het snoeien van houtsin-

gels en wilgen knotten (111 landschapsbeheergroepen) en snoeien 

van hoogstambomen (25 Hoogstambrigades). Maar nieuwe ontwik-

kelingen vragen om nieuwe vormen van vrijwilligerswerk. Zwerfafval 

is een probleem dat steeds meer aandacht krijgt, bewoners willen 

hier zelf iets aan doen en verenigen zich in Zwerfafvalbrigades. De 

achteruitgang van insecten en andere soorten is ook een bekend 

probleem dat de laatste jaren veel aandacht krijgt. Het oprukken van 

invasieve exoten in het landschap vraagt om actie: veel verschillende 

groepen werken ook aan de bestrijding van exoten zoals Japanse 

Duizendknoop. 

Een mooi overzicht van het aantal vrijwilligersgroepen en de resulta-

ten die we samen met vrijwilligers, bewoners en grondeigenaren boekten in het landschap, is 

te vinden in de infographic van het Jaarbericht 2018. 

Gelderse Werkdag 

Ruim tweehonderd vrijwilligers klaarden gezamenlijk een grote klus in Ugchelen tijdens de 

Gelderse Werkdag 2019. Vrijwilligers maakten twee heideterreinen vrij van opslag van berk, 

grove den en Amerikaanse vogelkers voor een beter leefgebied voor zandhagedis en adder. 

De Gelderse Werkdag organiseerde SLG in samenwerking met Staatsbosbeheer en lokale 

vrijwilligersgroepen en is bedoeld voor alle -door ons ondersteunde- vrijwilligers in het land-

schap. Ineke Jonker uit Ermelo, coördinator van het Pelserpad, werd Landschapsknokker 

2019. Bert Vos uit Neerijnen ontving de Aanmoedigingsprijs als drijvende kracht achter Kas-

teeltuin Neerijnen. Lees het hele artikel op onze website 

Leer je groen! 

Leren door middel van e-learning, waar en wanneer je wilt. Op het platform Leer je groen 

vind je actuele kennis voor vrijwilligers en medewerkers van natuurorganisaties. De e-

learning-modules bestaan uit afwisselende vragen en veel beeld. Je kunt ze zelfstandig door-

lopen. In ongeveer 30 tot 60 minuten leer je de belangrijkste basiskennis over een onder-

werp. Kortom, laagdrempelig en toegankelijk leren. 

Rijkswaterstaat neemt opruimen van zwerfafval op in groenbeheerplan 

Goed nieuws: Rijkswaterstaat Oost-Nederland heeft in haar groenbeheerplan opgenomen 

dat zwerfafval uit de bermen opgeruimd moet worden. De bermen van wegen en kanalen 

moeten een schone uitstraling hebben, zo schrijft Rijkswaterstaat.  

Vóór de start van het groeiseizoen en vóór het maaien 

moeten de buiten- en middenbermen van de rijkswegen 

opgeruimd worden. Voor bermen van op- en afritten 

geldt een hogere frequentie (minimaal 4x per jaar) en 

de zogenaamde verzorgings- en parkeerplaatsen wor-

den minimaal maandelijks opgeruimd. SLG vindt het 

een goede ontwikkeling dat het opruimen van zwerfaf-

val opgenomen is in het groenbeheerplan van de weg-

beheerder en houdt de vinger aan de pols. 

Nog steeds geen statiegeld zit op plastic flesjes 

SLG is onderdeel van het samenwerkingsverband 

LandschappenNL, één van de partners van de Statie-

geldalliantie. De Statiegeldalliantie vraagt aan de Ne-

derlandse regering om het statiegeldsysteem uit te brei-

den naar blikjes en kleine flesjes. In Nieuwsuur een 

item waarom het nog steeds niet zover is.  

https://landschapsbeheergelderland.nl/meer-dan-tienduizend-vrijwilligers-actief-in-het-landschap/
https://landschapsbeheergelderland.nl/ineke-jonker-uitgeroepen-tot-landschapsknokker-2019/
https://landschapsbeheergelderland.nl/leer-je-groen/
https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2279789-waarom-er-nog-geen-statiegeld-zit-op-plastic-flesjes.html
https://landschapsbeheergelderland.nl/meer-dan-tienduizend-vrijwilligers-actief-in-het-landschap/
https://landschapsbeheergelderland.nl/meer-dan-tienduizend-vrijwilligers-actief-in-het-landschap/
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Interview: Freddy van Dijken, Zwerfafvalbrigade Stokkum 

Freddy van Dijken is coördinator van de Zwerfafvalbrigade Stokkum in de 

gemeente Montferland. De Zwerfafvalbrigade is in april 2018 opgericht en 

komt voort uit het project Levend Landschap Stokkum. Veel mensen uit het 

dorp gaven aan zich te ergeren aan zwerfafval. Freddy nam het initiatief om 

de Zwerfafvalbrigade in Stokkum op te zetten.  

Freddy werkt op Hogeschool van Hall Larenstein in Velp: “Mijn passie komt 

voort uit mijn interesse voor groen en natuur. Ik word er wel vrolijk van dat ik 

in mijn eigen omgeving als vrijwilliger kan doen wat ik dagelijks uitleg aan 

mijn studenten. Ik wandel iedere dag met mijn twee honden in het buitengebied, niets is zo 

ergerlijk als zwerfafval tegen te komen. Ik raapte dat altijd wel op, maar het is veel leuker om 

dat samen met andere mensen te doen. Je kletst wat met elkaar en je leert daardoor ook 

andere mensen kennen.  

Ik merk wel dat we bekendheid moet blijven geven aan de Zwerfafvalbrigade, zo heb ik laatst 

weer een stukje geschreven in ons dorpsblaadje om nieuwe mensen te trekken. We begon-

nen met een groep van 8 mensen en zijn nu uitgegroeid tot een groep van 15. Eén keer in de 

maand lopen we op zaterdagochtend in tweetallen en in de zomermaanden op een avond. 

We hebben een gezamenlijk startmoment en sluiten ook samen af.  

Ik zit samen met andere coördinatoren in de Achterhoek in een app-groep. Zo blijven we op 

de hoogte van elkaars werkzaamheden. We zijn van plan een gezamenlijke opruimactie te 

organiseren door naar elkaar te lopen. Zo hebben we nog meer bereik en het is nog leuk 

ook!” 

Werven vrijwilligers 

Het aantal vrijwilligers per Zwerfafvalbrigade groeit nog altijd. Bij een groot deel van de groe-

pen is dan ook materiaal bijbesteld, zodat er voor 24 vrijwilligers gereedschap beschikbaar is. 

De Zwerfafvalbrigade in Hattem plaatst regelmatig berichtjes in de krant om de aandacht te 

vestigen op de activiteiten van de Zwerfafvalbrigade, dat leidt tot nieuwe aanmeldingen. 

De Zwerfafvalbrigade in Doetinchem de Huet heeft meegedaan aan de Vrijwilligersmarkt in 

september namens alle Zwerfafvalbrigades in de gemeente. Dat leverde niet alleen leuke 

gesprekken op maar ook weer nieuwe vrijwilligers. 

In het Trichtse dorpshuis is eind 2018 een bedankavond ge-

weest voor de vijf Zwerfafvalbrigades uit de voormalige ge-

meente Geldermalsen. Het was een heel gezellige avond en 

fantastisch om te zien dat de zaal vol zat met enthousiaste be-

woners die het verschil maken. Hoevelaken heeft dankzij de 

voortvarendheid van de contactpersoon inmiddels een gebieds-

dekkend netwerk van zwerfafvalruimers! 

Veilig vrijwilligerswerk 

Er is een nieuw infoblad ontwikkeld door VBNE: ‘Veilig vrijwilligerswerk in de natuur met zelf-

standig werkende groepen.’ Dit is een overzichtelijke A4 waarin de basisregels veiligheid in 

een stappenschema aan bod komen. Onmisbare basiskennis voor zelfstandige vrijwilligers-

groepen zoals jullie! Te vinden op onze website onder Arbo en veilig werken.  

In april was het weer Week van de teek, het is belangrijk om meer te weten over de risico’s 

en het voorkomen van tekenbeten. Teken worden actief bij temperaturen boven de 4 graden 

Celsius. Actuele info kan ook je vinden op tekenradar.nl. 

Agenda 

24, 25 en 26 mei  Fête de la Nature 

29 juni    Cursus wat groeit en bloeit daar in de berm? 

2 november   Natuurwerkdag 

 

 

https://landschapsbeheergelderland.nl/met-vrijwilligers/arbo-en-veiligheid/
https://www.weekvandeteek.nl/
https://www.tekenradar.nl/nieuws/actueel-op-tekenradar-nl/teken-actief-met-warme-weer?state=online
https://fetedelanature.nl/
https://landschapsbeheergelderland.nl/cursus-wat-groeit-en-bloeit-daar-in-de-berm/
https://www.natuurwerkdag.nl/impressie.php
http://www.beeldengeluid.nl/natuurbeeldenindeklas

