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Aan de slag met afval

Een schoonmaakactie organiseren voor kinderen is niet alleen ontzettend nuttig, maar ook leuk. Maar
waar begin je met het organiseren? Hoe zorg je dat mensen meedoen? Hoe bereik je de pers? En moet
je de gemeente betrekken. Vind antwoord op deze vragen en meer in ons overzicht van tips en trucs.
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Maas en Waalse
schoonmaakdag

Een schoonmaakactie organiseren voor kinderen is niet alleen ontzettend nuttig, maar ook leuk. Maar
waar begin je met het organiseren? Hoe zorg je dat mensen meedoen? Hoe bereik je de pers? En moet
je de gemeente betrekken. Vind antwoord op deze vragen en meer in ons overzicht van tips en trucs.
Een schoonmaakactie organiseren voor kinderen is niet alleen ontzettend nuttig, maar ook leuk. Maar
waar begin je met het organiseren? Hoe zorg je dat mensen meedoen? Hoe bereik je de pers? En moet
je de gemeente betrekken. Vind antwoord op deze vragen en meer in ons overzicht van tips en trucs.
Tijdens en na hoogwater is goed zichtbaar hoeveel afval er normaal in het water drijft. Wanneer het
hoogwater zakt, belandt het afval op de rivieroevers. Tonnen zwerfafval liggen er dan! Je vindt er van
alles: kleine plastics korrels (granulaat), wattenstaafjes, plastic flessen en zakken, laarzen, autobanden
en zelfs surfplanken. Plastic kan heel lang meegaan, ruim 1000 jaar! Een oersterk product dus. Maar
heel lastig om het, eenmaal in het (water) milieu, weer te verwijderen! Tijdens deze activiteit wordt
kinderen duidelijk gemaakt hoe groot het probleem is en gaan ze meehelpen bij het schoon maken van
een stuk oever langs de Maas.
Op de vrijdagmiddag voor de derde zaterdag in maart wordt de Maas en Waalse schoonmaakdag voor
de basisscholen georganiseerd. Organisatoren zijn het IVN, gemeente Druten, West Maas en Waal, en
Beuningen, de woningbouwverenigingen in beide gemeentes, de politie en de jagersvereniging.
Gewapend met plastic zakken en handschoenen gaan de kinderen het zwerfafval in de omgeving van
de school opruimen. Als dank voor hun bijdrage aan een schone schoolomgeving ontvangen de
kinderen een presentje. Voor de school is het mogelijk om rond de schoonmaakdag de tentoonstelling
over afval te reserveren. Door deze tentoonstelling centraal te plaatsen op school kunnen leerlingen
meer lezen en zien over afvalscheiding en -verwerking. De tentoonstelling bestaat uit vier panelen (119
cm bij 84 cm) en een kijkdoos gemaakt van een container. Op het gemeentelijk inschrijfformulier van de
schoonmaakdag kunt u aangeven of u de tentoonstelling wilt reserveren.

Na een inleiding over zwerfafval (wat is het, waar komt het vandaan en wat kun je er aan doen?) gaan
Mooi schoon! - Ecokids de kinderen zelf met afvalknijpers in de omgeving van de school zwerfafval opruimen. Dit is een
favoriete activiteit voor veel kinderen: ze veranderen in echte afval-jagers
Natuurlijk schoon

Natuurlijk Schoon is een jaarlijks terugkerende opruimactie van zwerfafval in samenwerking met
scholen, vrijwilligersorganisaties, milieu- en natuurorganisaties, buurt- en sportverenigingen en
gemeenten. Natuurlijk Schoon is in 2009 van start gegaan met 1

ROVA

http://www.rova.nl/
natuurlijkschoon

Opruimactie kust

In samenwerking met het Uitvoeringsbedrijf Openbare Ruimte van de Gemeente Schouwen Duiveland,
wordt door de leerlingen een stukje kust (strand, dijk) schoongemaakt. Het afval wordt verzameld,
gesorteerd, gewogen en door de Gemeente afgevoerd. Met de turfkaart afvalsoorten worden de
verschillende soorten afval geïnventariseerd. Deze opruimactie heeft een praktisch, maar vooral een
educatief doel. U moet aangeven welk stukje kust U met de kinderen zou willen schoonmaken en in
overleg met de Gemeente wordt er een dag geprikt waarop de schoonmaakactie plaatsvindt.

NME
Schouwen
Duiveland

www.nmeschouwen
duiveland.nl
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Opschoonacties

DAR verstrekt voor scholen in Beuningen, Berg en Dal, Druten, Heumen en Nijmegen materiaal voor
opschoonacties.

Beuningen,
Berg en Dal,
Druten,
Heumen,
Nijmegen

https://www.dar.nl/
scholen/opschoonac
ties/

Plastic Soep Vissen

Een introductieles wordt gevolgd door te gaan plastic vissen. In sloepen gemaakt van Amsterdams
grachtenplastic, laten we de leerlingen zien dat plastic afval een waardevolle grondstof is en dat je hier
mooie producten van kunt maken, zoals de Plastic Whale sloepen en Wasteboards (skateboards
gemaakt van plastic doppen). Wordt gevolgd door een afsluitende workshop

Plastic Whale

www.plasticwhale.nl

Schone Schoolpleinen

Beheren doen we samen! Met hart voor de stad! Cluster Beheer is binnen de gemeente Leiden
verantwoordelijk voor het schoon, heel en veilig houden van de stad. De bewoners spelen daarbij ook
een belangrijke rol; zij hebben een eigen verantwoordelijkheid bij het schoonhouden van hun
leefomgeving. Samen zorgen we ervoor dat de stad een prettige omgeving biedt om te wonen, te leren,
te werken en te recreëren! Dat begint bij de kinderen (groep 5-6)

Duurzaam
Leiden

http://www.nmegids
.nl/algemeen/lesaan
bod/itemtonen.php?
code=14057

Schoonmaakhelden

Geen extra tijd in het drukke schoolprogramma om met de hele klas aan de slag te gaan met zwerfafval
rond school...? Schoonmaakhelden grijpt nauwelijks in op uw reguliere lesprogramma. Regelmatig
https://www.recycle
gedurende 9 weken komt er iemand langs van Recycle Valley en neemt een klein groepje (elke week
een ander groepje), van uw leerlingen mee naar buiten om op een verantwoorde manier een half uurtje Recycle Valley valley.nl/schoonmaa
zwerfafval te ruimen rond de school. Uw les gaat gewoon door. Alleen in het begin komt iemand voor de
khelden-2/
hele klas een half uurtje vertellen wat er gaat gebeuren en waarom. Ook wordt later een korte enquête
afgenomen bij enkele van de leerlingen.

Wat kan jij doen

Verschillende activiteiten voor PO en VO om zelf uit te voeren

Na vijf jaar de Gouden Grijper Trofee, is het tijd voor iets nieuws. Alle basisscholen in Woerden kunnen
Wedstrijd de gouden
hun belangstelling aangeven voor een nieuw project over afval/zwerfafval. In de loop van het schooljaar
grijper wordt vernieuwd
zullen we contact opnemen om dit project in samenspraak een nieuwe invulling te geven.
Wijkhelden

Zwerfafval Maarn
Schoon

Zwerfafval opruimactie

www.nederlandscho
on.nl
http://www.nmegids
NME Woerden .nl/itemtonen/woer
den
Nederland
Schoon

Beuningen,
Jongens en meisjes worden zich niet alleen bewust van zwerfafval, maar ontvangen ook een beloning.
Berg en Dal,
Jongens en meisjes uit groep 3 tot en met 8 krijgen van de gemeente een zakcentje (€ 2,50) voor het
Druten,
opruimen van zwerfafval in hun buurt. Hiervoor is het van belang dat zij ingeschreven staan als Wijkheld. Heumen,
Nijmegen
Werkgroep ´Maarn Schoon´ organiseert jaarlijks een aantal schoonmaakacties. Om de scholen te
Team Natuurbetrekken bij deze acties en het thema ´zwerfafval´ tijdens de lessen onder de aandacht te brengen,
en
bestaat de mogelijkheid om samen met NMC Zeist en de genoemde werkgroep een schoolproject op te Duurzaamheid
zetten. Een schoonmaakactie, waarbij u via de werkgroep afvalgrijpers en hesjes kunt lenen, kan
scommunicati
onderdeel zijn van zo´n project.
e, Maarn
Leerlingen ruimen in hun eigen schoolomgeving zwerfafval op en worden zich zo bewust van hun eigen
Natuur
weggooigedrag. In overleg met het betreffende stadsdeelbeheer worden afspraken gemaakt over de
Educatie
opruimplek. Er is een speciale zwerfafvalmobiel die komt voorrijden met opruimsets: veiligheidshesjes,
gemeente
handschoenen, grijphandjes en bezems en de zwerfafvalmobiel voert ook het verzamelde afval af. Het
Enschede
lespakket Zwerfafval, mooi niet is zeer geschikt als voorbereiding voor een afval opruimactie

https://www.wijkhelden.nl/ID/4

http://www.nmegids
.nl/algemeen/lesaan
bod/itemtonen.php?
code=363
http://www.nmegids
.nl/algemeen/lesaan
bod/itemtonen.php?
code=4640
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