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In de provincie Gelderland hebben we inmiddels 19 Zwerfafvalbrigades opgericht met
ruim 200 actieve vrijwilligers. In 2017 hebben de vrijwilligers samen 241 kilometer paden
en wegen schoongehouden. Dat is een geweldige prestatie! ‘Samen een enorm verschil
maken’ zoals we dat tijdens de informatieavonden noemen, is daarmee al een heel eind
op weg! Bekijk hier een overzicht van alle actieve Zwerfafvalbrigades in Gelderland.
Een greep uit de hoogtepunten:
De Zwerfafvalbrigade in Beek heeft inmiddels meer dan 30 buurtbewoners in de groepsapp en
er komen nog steeds mensen bij. Per keer halen ze dan 20 zakken
afval op. Bij partycentrum De Deel staat altijd de koffie klaar, dus
dat is telkens een leuke afsluiting.
De Zwerfafvalbrigade in Doetinchem de Huet heeft als eerste
Zwerfafvalbrigade meegedaan met de Natuurwerkdag op zaterdag
4 november. De groep koos ervoor om alleen met de bestaande
deelnemers aan de slag te gaan, om elkaar beter te leren kennen,
ook i.v.m. veiligheid tijdens het lopen. Het was een succesvolle actie en nog erg gezellig ook!
Sinds de laatste nieuwsmail hebben we o.a. in Renkum, Wenum Wiesel en Oosterbeek Zwerfafvalbrigades opgericht die al flink aan de slag zijn gegaan.
De Zwerfafvalbrigade in Bennekom heeft eind 2017 een speciale schoonmaakactie op touw gezet waaraan ook nieuwe vrijwilligers deelnamen. In barre weersomstandigheden haalden 13
vrijwilligers 12 vuilniszakken vol zwerfvuil op. Warme chocolademelk en oliebollen aan het eind
waren dan ook welverdiend.
In de gemeenten Hattem en Heerde hebben we op verzoek van ROVA en de gemeenten evaluaties georganiseerd over de ervaringen met Zwerfafvalbrigades. Uit beide bijeenkomsten blijkt
dat samen aan de slag gaan inderdaad veel resultaat en voldoening oplevert.

Stichting Landschapsbeheer
Gelderland zet zich in voor een
vitaal, beleefbaar en herkenbaar
streekeigen landschap. De oprichting van Zwerfafvalbrigades
draagt bij aan een mooier en
schoner landschap. In deze
speciale digitale nieuwsmail
houden we vrijwilligers van
Zwerfafvalbrigades op de hoogte van nieuws en ontwikkelingen
rondom de Zwerfafvalbrigades.

In de gemeente Geldermalsen verrichten 5 groepen geweldig werk, mede dankzij zeer gemotiveerde coördinatoren. Zij stemmen activiteiten, behoeften en resultaten onderling én met de
gemeente af. Er is bovendien veel media-aandacht geweest, op tv en lokale nieuwsbladen. De
Facebookpagina “Geldermalsen schoon” is een co-creatie van meerdere Zwerfafvalbrigades.
Iedereen is uitgenodigd berichten te plaatsen over regionale en landelijke zwerfafvalproblematiek. Bekijk hier de artikelen over Zwerfafvalbrigades Deil, Geldermalsen en Meteren, in Nieuwsblad Geldermalsen.

Jaarbericht 2017 ‘Verknocht aan ons landschap’
Wij vroegen jullie om gegevens van jullie Zwerfafvalbrigade,
aantallen vrijwilligers en aantal schoongehouden kilometers.
Samen met de werkresultaten van alle andere groene vrijwilligers hebben wij dit verwerkt tot een mooi overzicht.
Het aantal vrijwilligers, vrijwilligersgroepen en de resultaten die
jullie samen boekten in het landschap, vind je in het
Jaarbericht 2017.

Zwerfafvalbrigades in oprichting
Ook voor 2018 staat de oprichting van allerlei Zwerfafvalbrigades op stapel. De gemeente
Ede is enthousiast over de inzet en het resultaat van de Zwerfafvalbrigades in Bennekom,
Otterlo en Wekerom. Daarom willen we dit jaar samen met de gemeente ook in Ederveen en
Lunteren Zwerfafvalbrigades opzetten.
De gemeente Doetinchem wil naar aanleiding van het succes
van Zwerfafvalbrigades in Doetinchem samen met ons nieuwe
Zwerfafvalbrigades oprichten in Gaanderen en Wehl.
Door contacten met de Zwerfafvalbrigade in Kilder zijn inwoners
van Stokkum eveneens enthousiast geworden. De gemeente
Montferland heeft groen licht gegeven voor het oprichten van
een Zwerfafvalbrigade in Stokkum.
De gemeente Nijkerk was in 2017 al enthousiast over het idee van Zwerfafvalbrigades, dat
paste echter niet meer in de planning. Maar dit jaar gaan we aan de slag. In februari hebben
we een informatieavond georganiseerd in Hoevelaken en in maart organiseren we een avond
in Nijkerk.

Landelijke opschoondag 24 maart
Doen jullie mee aan de landelijke opschoondag op zaterdag 24 maart? Een mooie gelegenheid om wat publiciteit op te zoeken en nieuwe leden voor jullie groep enthousiast te maken.
De grote meerwaarde van een Zwerfafvalbrigade is natuurlijk dat jullie op regelmatige basis
opruimen en niet éénmalig tijdens een landelijke dag. Organiseer een opschoonactie.

Het probleem van zwerfafval wereldwijd
Er komen steeds meer alarmerende berichten uit alle delen van de wereld over de omvang
en de gevolgen van zwerfafval. Wereldwijd is er daarom steeds meer aandacht voor plastics
en ander zwerfvuil. Deze richt zich vooral op de problematiek op zee, de plastic soep, maar
ook steeds meer op de binnenwateren.
In feite is de inzet van de Zwerfafvalbrigades een onderdeel van de aanpak bij de bron. Als
vrijwilligers maken jullie dus niet alleen je eigen omgeving zwerfafval vrij, maar jullie leveren
ook een belangrijke bijdrage aan de oplossing van een wereldwijd probleem!

Statiegeldalliantie
De Statiegeldalliantie wil dat het kabinet Rutte statiegeld uitbreidt
naar blikjes en flesjes. Hiermee moet zwerfafval verder worden
tegengegaan.
Het Nederlands-Belgische initiatief ging eind november van start
en heeft sindsdien al 216 partners. De vraag van alle partners
aan de regering is dezelfde: “Voer in 2018 statiegeld op alle
plastic flesjes en blikjes in.” De druk op het kabinet en de Tweede-Kamerleden om te beslissen om statiegeld uit te breiden wordt zo steeds groter. Op 15
maart houdt de Tweede Kamer een Algemeen Overleg over statiegeld.
Stichting Landschapsbeheer Gelderland is onderdeel van het samenwerkingsverband LandschappenNL, één van de partners van de Statiegeldalliantie. Meer lezen…

Subidietips op www.landschapsbeheergelderland.nl
Op onze website hebben we op een rijtje gezet welke subsidiemogelijkheden er zijn voor vrijwilligersgroepen in het groen. Bijvoorbeeld de Anjeractie of NLdoet. Doe er je voordeel mee!
Op de hoogte blijven van al onze projecten en vrijwilligerswerk in het landschap? Abonneer je
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op Landschapsnieuws.

Landschapsknokker bekend gemaakt op Gelderse Werkdag
Koud maar inspirerend. Uit alle hoeken van Gelderland trotseerden 150 vrijwilligers de eerste zaterdag van maart de kou en
reisden af naar Nijkerk om daar het buitengebied een fikse opknapbeurt te geven. De jaarlijkse Gelderse Werkdag is dé inspiratiedag voor vrijwilligers die ons landschap onderhouden, óók
voor de vrijwilligers van de Zwerfafvalbrigades. Dit jaar werd deze werkdag uitstekend georganiseerd door IVN Nijkerk werkgroep landschapsbeheer samen met grondeigenaren en lokale
vrijwilligersgroepen.
De Landschapsknokker is een vrijwilliger die zich al langere tijd bijzonder inzet voor het landschap en die het daarom verdient om in het zonnetje gezet te worden. Han Hensing van de
beheergroep De Groene Knoop van Natuurpark Overstegen in Doetinchem werd tijdens de
Gelderse Werkdag uitgeroepen tot Landschapsknokker 2018. Henny Tax uit Doorwerth ontving de Aanmoedigingsprijs.
Op onze (nieuwe!) Facebook pagina staan foto’s en een filmpje van de Gelderse Werkdag.
En op Nijkerk nieuws is een verslag en een filmpje te zien.
Foto: Han Hensing (tweede van rechts) en Henny Tax (midden) met de jury.

Interview: Jacqueline Morren, Zwerfafvalbrigade Otterlo
Jacqueline Morren is contactpersoon van de Zwerfafvalbrigade in Otterlo. Dat is niet het enige groene vrijwilligerswerk dat ze doet, ze is ook coördinator van Klompenpad het Eeskooterpad én vanuit Dorpsbelangenvereniging Otterlo’s Belang is zij coördinator van Levend Landschap Otterlo. Een goede bekende dus van Stichting Landschapsbeheer Gelderland!
Jacqueline was net toegetreden als lid van Otterlo’s Belang, toen de
informatieavond in Otterlo voor de oprichting van een Zwerfafvalbrigade georganiseerd werd. Ze vond dit een mooie invulling van haar
taak vanuit Otterlo’s Belang en ging naar de informatieavond. Inmiddels is de groep deelnemers aan de Zwerfafvalbrigade uitgebreid
met jongens en meisjes van zorgboerderij de Roek en hun begeleiders in Otterlo. Eens per 3 tot 4 weken gaan ze met z’n allen op pad
om zwerfafval op te ruimen. Deelnemers van de Roek met een
slechtere conditie doen ook mee en speuren het zwerfafval vanuit
het busje op. De gemeente haalt het verzamelde zwerfafval op bij
zorgboerderij de Roek.
Met de Klompenpadwerkgroep Eeskooterpad zorgde Jacqueline al voor een schoon Klompenpad. Vanuit Levend Landschap Otterlo wordt begin april de voorjaarschoonmaak in het
dorp Otterlo georganiseerd. In 7 wijken gaan groepjes aan de slag met het schoonmaken van
de wijk, bijv. door het schoonmaken van lantaarnpalen, of wat er maar nodig is. De motivatie
van Jacqueline om zich in te zetten voor haar omgeving? “Het is leuk om samen nuttig bezig
te zijn. Maar vooral: zorgen dat het er netjes uitziet!”
Foto: Jacqueline Morren met wethouder Leon Meijer (bron: Wim Mulder)

Agenda
Zaterdag 24 maart
Zaterdag 21 en zondag 22 april
Zaterdag 3 november

Landelijke opschoondag
Bijenteldagen
Natuurwerkdag
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