
 

Samen in actie tegen zwerfafval! 
 

We kunnen ons ergeren aan zwerfafval, maar we kunnen er ook iets aan doen! Onder dat motto gaan veel mensen 
regelmatig op pad om zwerfafval op te ruimen en meteen even lekker een rondje te lopen in de wijk, het park, 
het bos of op het strand. En opeens zie je overal zwerfafval. Blikjes, snoeppapiertjes, peuken, mondkapjes, enz. 
Dit zorgt niet alleen voor irritaties, het is ook enorm slecht voor de natuur en het dierenwelzijn.   

 

De gevolgen van zwerfafval reiken verder dan we denken! 

 

Tips tegen zwerfafval 
 

Wij denken bij de term ‘plastic soep’ al snel aan het beeld van een groot, drijvend plastic eiland in de oceaan, 

ergens hier ver vandaan. Het klopt dat een groot deel van die plastic soep inderdaad ver bij ons vandaan te 

vinden is. Maar ook via ons land en onze rivieren komen elk jaar tonnen plastic in de Noordzee terecht. Naar 

schatting belandt er jaarlijks wel 50 miljoen kilo afval op de Nederlandse straten!  Het is onbegrijpelijk dat veel 

mensen niet het fatsoen hebben om hun afval in de afvalbak te doen. Door het enorme assortiment kleine 

frisdrank- en snackverpakkingen is de hoeveelheid zwerfafval de afgelopen jaren enorm toegenomen. Het meeste 

zwerfafval is zeer slecht afbreekbaar en blijft tientallen jaren liggen als we het niet opruimen. 'Afbreekbaar' is 

trouwens figuurlijk, want zwerfafval valt in kleine stukjes uiteen, maar het verdwijnt niet. Die kleine stukjes komen 

via de maag van dieren weer in onze voedselketen terecht. Er is aangetoond dat we op deze manier jaarlijks 

duizenden microplastic deeltjes in ons lichaam krijgen.                                                                                          

Kortom: veel afval verdwijnt alleen als we het zelf opruimen.          

 

Met hetzelfde gemak, gooi je 
het in de afvalbak 

 
Daarom is het zo belangrijk 
dat afval niet op de grond 

terecht komt, maar gewoon in 
de prullenbak. Dit geldt ook 
voor grofvuil, zet het niet op 
straat of naast een container, 

in de hoop dat het wel 
meegenomen wordt, maar 

breng het naar de milieustraat 
of laat het ophalen. 

 

 

Geef het goede voorbeeld 
 

Als je iets op straat ziet 
liggen, en het opruimt, 

geeft je mensen om je heen 
het goede voorbeeld. Vraag 
kosteloos een grijper aan 

bij de gemeente via 

www.waalwijk.nl/zappers, 
zodat je het afval veilig en 
hygiënisch kunt opruimen. 
Door aan je omgeving te 

laten zien dat je betrokken 
bent met de natuur, 

inspireer je andere mensen! 
 

 

Organiseer een opruimactie 
 

Zie jij wel eens een plein of 
speeltuin wat een 

schoonmaakbeurt kan 
gebruiken? Organiseer dan zelf 

een schoonmaakactie met je 
familie, buren of 

collega’s. Verheij Integrale 
groenzorg ondersteunt zulke 

acties met grijpers en 
vuilniszakken. Bij grote acties 

halen we het opgehaald vuil op. 
 

 

 

Meld zwerfafval 
 

Vuil in het groen of op straat 
kun je melden bij de 

gemeente. Hierdoor weet de 
gemeente waar veel 

zwerfafval wordt gegooid en 
kunnen ze bijvoorbeeld 

handhaving inschakelen. Bel 
hiervoor de gemeente, of 

maak een melding via de site 
van de gemeente of 
MijnGemeente App. 

 

 

 

Opruimen helpt 
 

Uit wetenschappelijk 
onderzoek blijkt dat als er 
ergens zwerfafval ligt, dit 

zwerfafval aantrekt. Dus door 
het zwerfafval op te ruimen 

kan dit geen nieuw 
zwerfafval meer aantrekken. 
Daarnaast veroorzaakt al het 
zwerfafval wat opgeruimd is,  
geen problemen meer voor 

mens, milieu en dier. 
 
 
 

Kom in actie! 
 

Geïnspireerd geraakt?                                                                                                                                          
Kom dan in actie! Zo zorgen 
we samen voor een schoon 

Waalwijk en een schone aarde! 
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