
  

 

Eindelijk is het dan zover: de eerste nieuwsmail voor Zwerfafvalbrigades is uit! Er is dit 

jaar al heel erg veel zwerfafval opgeruimd door de Zwerfafvalbrigades. Lees in deze 

nieuwsmail over de 8 actieve groepen, de groepen in oprichting, deelname aan de Na-

tuurwerkdag en een gepassioneerd interview met Dominique Schön van Zwerfafvalbriga-

de Beek. Als Stichting Landschapsbeheer Gelderland zijn we bijzonder blij dat dit project 

al veel respons heeft gekregen en ook al zo veel resultaat heeft opgeleverd! 

Zwerfafvalbrigade Kilder 

Op 28 januari startte in Kilder de eerste Zwerfafvalbrigade! Twee 

weken eerder ging het feest niet door vanwege de grote hoeveel-

heid sneeuw. Die was op de 28ste grotendeels weggesmolten en 

de 15 deelnemers, aangevoerd door Marcel Berendsen, gingen dan 

ook vol goede moed aan de slag. Er werd heel veel afval opge-

ruimd. Zeker 8 blauwe vuilniszakken vol, plus zo veel andere grote-

re stukken afval, dat een aanhanger beslist noodzakelijk was om 

alles af te voeren. Na afloop was iedereen tevreden: prima actie, meteen weer een nieuwe af-

spraak plannen. Zes weken later gingen de vrijwilligers opnieuw aan het werk, met inmiddels 26 

deelnemers!  

Zwerfafvalbrigade Vorchten 

Bij het verkennen van het terrein met contactpersoon Adrie Hottinga leek het erop dat er niet zo 

heel veel zwerfafval lag. Maar bij de officiële start op 18 maart bleek dat heel anders te zijn. Een 

flinke ploeg van zo’n 15 mensen zocht de hele omgeving van het dorp af en als je er eenmaal 

op let, ligt er veel meer dan je denkt. Vooral in de sloten en slootwallen lag verbazingwekkend 

veel, van verfemmers tot drankflessen en huisraad. Reden genoeg om in het vervolg regelmatig 

te gaan opruimen. Ook in het naburige Veessen zijn enkele bewoners begonnen met opruimen.  

Zwerfafvalbrigade Hattem 

Vanaf het begin was het enthousiasme groot in Hattem: Winny van Genne, één van de aanwezi-

gen op de informatieavond, wilde een schone buurt, dus een Zwerfafvalbrigade was precies de 

oplossing. Dat was ook te zien op de officiële startbijeenkomst op 31 maart: weg met al dat 

zwerfafval, dus met elkaar er tegenaan! Onderweg lag vooral op doorgaande fietsroutes erg 

veel zwerfafval. Toen de Zwerfafvalbrigade na ruim een uur weer terug kwam bij MFC De Mar-

ke, was de voldoening groot: heel wat afval opgeruimd. Tegelijkertijd was het duidelijk dat de 

klus nog lang niet was geklaard, aanleiding genoeg om snel een vervolgafspraak te maken. 

Sindsdien wordt er regelmatig zwerfafval opgeruimd. Dat heeft ook resultaat: langzamerhand ligt 

er minder afval.    

Zwerfafvalbrigade Beek 

Ook hier kwam het zwerfafvalproject van SLG als geroepen. Initiatiefneemster Dominique 

Schön wilde zelf afval in de omgeving opruimen en kwam daardoor via de gemeente Montfer-

land in contact met SLG. 1 +1 = 3 in dit geval: al snel maakte ze veel dorpsbewoners enthou-

siast en stonden er op 8 april 15 vrijwilligers aan de start bij restau-

rant de Dèèl. De ‘opbrengst’ aan zwerfafval was groot, maar ook 

hier was de constatering dat er nog veel rotzooi lag. De Zwerfafval-

brigade Beek/Loerbeek rukt daarom regelmatig uit om in de wijde 

omtrek zwerfafval op te ruimen. Inmiddels is de groep deelnemers 

zo groot dat er een 2e set van 20 grijpers, hesjes, ringen en hand-

schoenen is aangeschaft! 
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Stichting Landschapsbeheer 

Gelderland zet zich in voor een 

vitaal, beleefbaar en herkenbaar 

streekeigen landschap. De op-

richting van Zwerfafvalbrigades 

draagt bij aan een mooier en 

schoner landschap. In deze 

speciale digitale nieuwsmail 

houden we vrijwilligers van 

Zwerfafvalbrigades op de hoog-

te van nieuws en ontwikkelingen 

rondom de Zwerfafvalbrigades.  

 

 

 

In deze nieuwsmail o.a.: 

  8 actieve groepen 

  Natuurwerkdag 2017 

  Flyer Zwerfafvalbrigades 

  Groepen in oprichting 

  Interview  



2 

 

Zwerfafvalbrigade Heerde 

Naar aanleiding van de informatieavond in Heerde legde Mariet van Gelder contact met aller-

lei buurtgenoten die het ook belangrijk vinden dat zwerfafval wordt aangepakt. Dat heeft er-

toe geleid dat op 6 april een groep van 7 mensen is gestart in Heerde west. Allemaal op ei-

gen gelegenheid, maar met een gezamenlijk doel. Ook dat levert veel tevredenheid op: de 

buurt is schoner en dus komen ze regelmatig in actie om dat ook zo te houden. 

Zwerfafvalbrigade Wekerom 

De opkomst op de informatieavond was mager, maar Karin van 

den Top, lid van Dorpsbelang Wekerom, was meteen positief. 

Sindsdien heeft ze met veel inzet steeds meer dorpsgenoten 

gemobiliseerd. Na eerst een keer proef draaien was het op 25 

augustus dan zo ver: de officiële start van de Zwerfafvalbrigade 

Wekerom! De vrijwilligers gingen in twee groepen uiteen en ver-

zamelden in een uur tijd veel zwerfafval. Maar er is ook nog ge-

noeg blijven liggen. Vooral in droge sloten ligt nog veel afval, door de begroeiing is dat mo-

menteel lastig te vinden. De volgende keer is er nog genoeg werk aan de winkel.  

Kijk hier voor het artikel in de Gelderlander. 

Zwerfafvalbrigades Doetinchem 

Op 1 september zijn in Doetinchem meteen twee Zwerfafvalbrigades op 

dezelfde dag van start gegaan! Dat gebeurde eerst in de wijk De Huet en 

vervolgens in Natuurpark Overstegen. De vrijwilligers van de Zwerfafvalbri-

gades gingen enthousiast de wijk in met hesjes, grijpers en vuilniszakken. 

Zo verzamelden ze in een uur tijd ettelijke grote blauwe vuilniszakken vol 

met zwerfafval. Onderweg kregen ze vaak positieve reacties van voorbij-

gangers. Na afloop werd er gezellig nagepraat. Beide Zwerfafvalbrigades 

maakten meteen plannen voor de volgende keer.  

 

Organiseer een locatie tijdens de Natuurwerkdag 

Op zaterdag 4 november is het Natuurwerkdag! De landelijke Natuurwerkdag is de grootste 

vrijwilligersdag in het groen. Ook voor Zwerfafvalbrigades is de Natuurwerkdag een mooie 

manier om het werk van de groep te promoten en een gezellige dag met elkaar en anderen 

te beleven. Op de Natuurwerkdag kunnen geïnteresseerden een dagje meewerken met jullie 

groep, in jullie eigen buurt. Naast extra handen op de dag zelf, levert de Natuurwerkdag vaak 

ook nog een paar nieuwe leden voor de Zwerfafvalbrigade op.  

Wil je met jullie Zwerfafvalbrigade meedoen met de Natuurwerkdag? Wij ondersteunen deel-

nemende groepen met promotiemateriaal en een vermelding op de website 

www.natuurwerkdag.nl. Je wordt uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst over werken 

met vrijwilligers en je kan extra grijpers lenen, zodat je met meerdere mensen aan de slag 

kan. Ook zijn er presentjes voor de vrijwilligers.  

Het is van belang dat je je als Natuurwerkdag locatie zelf actief inzet voor werving van lokale 

vrijwilligers. Ook hierin krijg je ondersteuning in de vorm van posters en flyers, een voor-

beeldpersbericht en algemene publiciteit via (social) media. Je kunt zo je eigen omgeving 

benaderen om mensen enthousiast te maken om op zaterdag 4 november mee te helpen om 

het landschap weer een stukje schoner achter te laten! 

Meld je groep bij voorkeur vóór maandag 25 september aan via www.natuurwerkdag.nl of 

neem contact op met de coördinator van de Natuurwerkdag in Gelderland: Esther van den 

Berge of 026-3537444. 

http://www.gelderlander.nl/de-vallei/zwerfafvalbrigade-steekt-handen-uit-de-mouwen-weg-met-de-rotzooi~a84b38c2/
http://www.natuurwerkdag.nl
https://www.natuurwerkdag.nl/organiseer-een-locatie/
mailto:e.vandenberge@landschapsbeheergelderland.nl
mailto:e.vandenberge@landschapsbeheergelderland.nl
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Flyer Zwerfafvalbrigades 

Wij gaan met zoveel mogelijk gemeenten in Gelderland in ge-

sprek over de oprichting van Zwerfafvalbrigades. Hierbij gebrui-

ken we de flyer Zwerfafvalbrigades, waarop staat uitgelegd wat 

een Zwerfafvalbrigade inhoudt.  

Groepen in oprichting 

In Otterlo heeft de Zwerfafvalbrigade inmiddels proef ge-

draaid en ook hier waren de ervaringen positief. Aanvankelijk 

hadden sommigen twijfels bij het opruimen als groep. Maar het 

blijkt dat het leuk en gezellig is om het juist samen te doen en 

dat het gezamenlijke resultaat veel groter is dan als individu. De 

officiële aftrap volgt binnenkort!  

In Bennekom was een groot deel van de aanwezigen op de informatieavond ervan overtuigd 

dat de Zwerfafvalbrigade een prima idee is om zwerfafval aan te pakken. Er meldden zich 

dan ook onmiddellijk 11 mensen aan! Genoeg vrijwilligers om meteen een Zwerfafvalbrigade 

te beginnen. De start staat gepland op 22 september bij Theetuin in het Veld, een leuke plek 

midden in het gebied dat de groep vrijwilligers wil aanpakken.  

Het is de bedoeling om in de gemeente Renkum twee Zwerfafvalbrigades op te richten. Op 

dit moment staan twee informatieavonden gepland, één in Renkum en één in Oosterbeek.  

We hebben met de gemeente Apeldoorn afgesproken om binnenkort te starten met een 

Zwerfafvalbrigade in Wenum-Wiesel. In de gemeente Geldermalsen worden in de komende 

tijd 4 Zwerfafvalbrigades opgericht.  

Interview: Dominique Schön, Zwerfafvalbrigade Beek 

Dominique Schön is coördinator van de Zwerfafvalbrigade Beek in 

de gemeente Montferland. De Zwerfafvalbrigade is begin dit jaar op-

gericht. Dominique enthousiasmeerde al meer dan twintig mensen 

om elke laatste vrijdag van de maand zwerfafval op te ruimen. Ze 

noemt de bijeenkomsten gezellig, hoopvol en positief. 

“Ik heb veel gereisd, was freedive instructeur (duiken op ingehouden 

adem, red.) in het buitenland, ik ben de Atlantische Oceaan overge-

zeild. Ik zag steeds meer zwerfafval in zee. In 2014 was het omslag-

punt, ik zag dat het zo hard en zo snel gaat met de plastic soep. Ik 

besloot zelf iets te gaan doen. 

Eind vorig jaar heb ik de gemeente gebeld, zo kwam ik in contact 

met SLG. We hebben samen een Zwerfafvalbrigade opgericht. Ik wil het enthousiasme ook 

aan anderen overdragen. Via Facebook nodig ik elke maand gasten uit om mee te lopen.  

Het opruimen van zwerfafval is mijn missie geworden, in mijn bijdrage om iets voor onze pla-

neet te doen. 80% van het vuil in zee is afkomstig van het land. Het begint bij je voordeur, via 

slootjes en rivieren komt het afval in zee en komt terecht in de plastic soep. Het meeste afval 

op zee is afkomstig uit Europa en India. Het is echt een noodzaak om met zijn allen de 

schouders eronder te zetten.” Bekijk hier Facebook/wandelschoon van Dominique. 

Dit interview is eerder verschenen in Landschapsnieuws 

 

 

http://landschapsbeheergelderland.nl/wp-content/uploads/Inlegvel-Zwerfafvalbrigade_LR.pdf
https://www.facebook.com/search/top/?q=wandelschoon
http://landschapsbeheergelderland.nl/landschapsnieuws-2/
http://landschapsbeheergelderland.nl/wp-content/uploads/Inlegvel-Zwerfafvalbrigade_LR.pdf

