
(Zwerf)afval 
doe er iets leuks  mee

Belangrijke data
Het is vaak aantrekkelijk om aan te sluiten bij bestaande thema dagen vanwege de publiciteit. 

Daarom hierbij de belangrijkste momenten in het jaar waarop in algemene zin aandacht wordt 

gevraagd voor (zwerf)afval:  

Maart:   Landelijke Nederland Schoon dag en NL-Doet. 

Mei:  Clean Europe week

Juni:  Wereld Milieu Dag

September:  Keep it Clean Day

Belangrijke websites

www.nederlandschoon.nl

www.letsdoitworld.org 

Gemeente Zaanstad zet allerlei middelen in 

tegen (zwerf)afval.  Maar je kunt er óók zelf iets 

aan doen! Veel mensen en organisaties willen 

dat ook graag, maar vragen zich af: hoe pak ik 

dat aan?  

Zaans Milieuplatform 

De werkgroep Afval van het Zaans Milieuplatform 

heeft daarom een actieplan ontwikkeld, dat ieder-

een in de Zaanstreek kan inspireren en gebruiken 

om aandacht te besteden aan het onderwerp (zwerf)

afval. Naast de gebruikelijke schoonmaak- en prik-

acties, vind je in deze folder veel creatieve ideeën 

en ‘doe’-activiteiten voor kinderen. Het actieplan 

bestaat uit een menu,  waaruit je verschillende 

onderdelen kunt kiezen en combineren. Uitgebreide 

informatie is te vinden op de genoemde websites.  

Voor wie? 

Deze folder is ontwikkeld voor scholen, buurtver-

enigingen, sportclubs, bedrijven, woningbouwcoö-

peraties, geloofsgemeenschappen en iedereen die 

de strijd tegen zwerfaval op een speelse manier wil 

aangaan. 

Samen in actie

Gelukkig zijn er veel mensen en organisaties die 

iets willen doen om (zwerf)afval te verminderen en 

anderen daarvan bewust te maken. Alleen, hoe doe 

je dat op een leuke en positieve manier? In ieder ge-

val niet door steeds het wiel opnieuw uit te vinden! 

Want dat kost veel tijd en energie en soms wordt 

daarom zelfs van het plan afgezien. En dat is zonde! 

Er zijn namelijk heel veel voorbeelden en er is al veel 

materiaal beschikbaar. Daarom vind je in deze folder 

de twintig leukste ideeën, tips en activiteiten op een 

rijtje. Zo is het veel makkelijker om iets te organise-

ren. Laat je inspireren! Veel succes en plezier! 

(Zwerf)afval 
doe er iets leuks  meeColofon

Deze brochure is samengesteld door het Zaans Milieuplat-

form, vormgegeven en fotografie- door Martin Nooij en werd 

gefinancierd door gemeente Zaanstad. Oktober 2013.

‘Het milieuplatform geeft gevraagd en ongevraagd advies aan 

het college van B en W over het gemeentelijk milieubeleid. 

In het milieuplatform zitten vertegenwoordigers van lokale 

milieuorganisaties, wijkoverleggen en belangenverenigingen 

uit de verschillende Zaanse wijken. Het milieuplatform biedt 

Zaankanters ook de gelegenheid om milieuzaken die in hun 

wijk spelen aan de orde te stellen’.



Wist u dat: 

• Plastic wel 1000 jaar oud kan worden?

• Een plastic tasje gemiddeld maar 15 minuten wordt gebruikt?

• Een sigarettenpeuk ongeveer 8 liter water vervuilt als deze in het 

water wordt gegooid?

• Er per dag 12.000 ton plastic via rivieren in zee terecht komt?

• Zeeafval jaarlijks 100.000 zeezoogdieren en 1 miljoen zeevogels 

het leven kost?

• Mensen ongemerkt ook plastic en gifstoffen eten van het zeeafval?

• Het opruimen van zwerfafval op land de belastingbetaler 

€ 250 miljoen per jaar kost?

Zwerfafval behoort tot de top 3 ergernissen 

van Nederlanders. Je komt het echt overal 

tegen en het vervuilt de leefomgeving, Oprui-

men kost de gemeenschap goud geld. 

Een groot deel van ons (zwerf)afval is van 

plastic en dat vormt inmiddels een levensbe-

dreigend probleem. Veel plastic komt uitein-

delijk in zee terecht en wordt hier onderdeel 

van de ‘plastic soep’. Dat is een dobberende 

vuilnisbelt in oceanen waar grote concentra-

ties zeeafval bijeen drijven.

Naast de verwoestende gevolgen hiervan 

voor de natuur is dit ook bedreigend voor 

mensen, omdat het plastic terechtkomt in de 

voedselketen. Uiteengevallen kleine stukjes 

plastic worden gegeten door kleine orga-

nismen en vervolgens door steeds grotere 

organismen, en zo wordt het door de hele 

voedselketen verspreid. Bovendien hechten 

veel chemische stoffen zich aan de plastic 

deeltjes. Een dier dat zo’n deeltje eet krijgt 

zo relatief veel chemicaliën binnen. Wij eten 

deze dieren vaak weer op en daarmee ook de 

chemicaliën. 

Genoeg reden dus om actie te ondernemen 

tegen zwerfafval!

1. Kunstvoorwerp van zelf verzameld afval 

Voorbeeld: Peter Smith, KLEAN – wereld van afval

Doe iets met het gemaakte kunstwerk, schenken, 

promoten. www.kleanworldwide.nl 

2. Iedere dag 1 stuk afval verzamelen 

Voorbeeld: Peter Smith, KLEAN – Erger je niet, ruim 

het op! weggooien, wegen, kunstvoorwerp van 

maken (ieder een eigen of gezamenlijk 

1 grote), schenken.

3. Opschoon actie 

Voorbeeld: Bermbende, NL Schoon – Materialen 

6. Statiegeld

Verzamel je rijk aan statiegeldflessen. 

7. Gevolgen

Voorbeeld: Fotoslinger met foto’s van gevolgen van 

zwerfafval voor dieren, 

www.seacleaners-int.nl 

8. Gastles/lezing 

Voorbeeld: door Peter Smith, KLEAN – Plastic 

Soup – Omgeving is geen afvalbak, je eet er ook 

uit! Kan door NME-Zaanstreek worden verzorgd, 

in overleg.

9. Filmvertoning 

Voorbeeld: via KLEANworldwide.nl – Plastic Soup, 

aantasting natuur of via Nederlandschoon.nl  

(basisscholen/werkstuk/video’s). 

10. Wedstrijd ‘schoonste….’ (sportclub, school, 

straat, dorp, winkelcentrum, strand) 

Voorbeeld: www.nederlandschoon.nl 

(De piramide in Koog a/d Zaan)

11. Uitvoering theater/toneelgroep 

Voorbeelden:

* ‘de verrukkelijke vuilnismannen’ (theater act): 

www.meatball-vandecamp.nl 

* ‘de Opruimshow door Ronald Mc Donald Clown’ 

(45 min. gratis voor scholen): www.nederland-

schoon.nl/scholen 

*Koos de vuilnisman – (dagdeel, les/show): www.

natuuravontuur.com 

*’Nico met z’n kliko’ (theater act): www.

nicometznkliko.nl 

* Ridder Rommel en prinses hergebruik – (50 min. 

poppenvoorstelling): www.aldo.nl

12. Excursie 

Voorbeeld: Naar vuilverbranding HVC of 

gemeentelijke milieustraat, Sita.

13. Creatief 

Voorbeeld: vlag, sjaal, lamp, stoel/krukje biezen, 

hoeden etc. En haken van plastictasjes (www.haakin.

nl) – cursus of activiteitenmiddag 

14. Fotowedstrijd

Voorbeeld onderwerpen: hoeveelheden afval/afval 

artistiek/afbraak van afval.

15. Speurtocht 

Voorbeeld: gratis te bestellen via Nederlandschoon.

nl / webwinkel

16. Lespakketten 

Voorbeeld: te bestellen via Nederlandschoon.nl / 

webwinkel scholen

17. Game 

Voorbeeld: te boeken via Nederlandschoon.nl / 

basisscholen. (1,5 uur gratis voor scholen, inclusief 

Promo bus)t. 

18. Prijsvraag

Voorbeeld: Hoe lang duurt het voor een bepaald 

product is vergaan?

19. Maatschappelijke stage 

Voorbeelden: Snoeproute schoon, Hotspot or 

Notspot, Taskforce Trash via: www.nederlandschoon.

nl/scholen/voortgezet/maatschappelijke-stage

20. Film maken

Voorbeeld: www.youtube.com/doegewoonschoon

als hesjes en prikkers via gemeente, St. Vrijwillige 

Zwerfafval Opruimers en NederlandSchoon. 

Weggooien, wegen, kunstvoorwerp van maken, 

schenken.

4. Kunstwerk

Voorbeelden: Wereldbol, ketting van afval haken, 

prullenbak van en voor afval, schild van blikjes.

5. Scheiden

Voorbeeld: Welles nietes slinger van natuurlijke en 

niet natuurlijke verzamelde voorwerpen.

www.seacleaners-int.nl 

(Zwerf)afval en plastic soep

(Zwerf)afval: maak er iets van! 
20 TOP ideeën voor activiteiten


