WERKT UW GEMEENTE MEE AAN EEN SCHONE MAAS?
In maart en april ligt er, na een ‘hoogwaterperiode’, veel zwerfafval langs de oevers van de Maas. Dit zorgt niet
alleen voor een lelijk landschapsbeeld, maar is ook schadelijk voor plant, dier en mens. Wanneer dit afval
uiteindelijk in het water terecht komt, veroorzaakt het de bekende ‘plastic soep’ in oceanen. Diverse Brabantse
gemeenten werken daarom samen in het project ‘Schone Maas’. De gemeenten informeren hun inwoners over het
zwerfafvalprobleem, organiseren opschoonacties en werven verenigingen om trajecten langs de Maas schoon te
houden.
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Resultaten project ‘Schone Maas’
In 2013 startte o.a. Provincie Limburg, Rijkswaterstaat,
gemeenten, waterschappen, terreinbeheerders, IVN
Limburg en onderzoekers met een pilot. In vijf
gemeenten deden 25 verenigingen mee. Samen
schoonden zij 46 trajecten op. In 2014 participeerden
tien gemeenten. Meer dan 75 trajecten werden door
1200 vrijwilligers van 71 verenigingen opgeschoond.
Het resultaat: meer dan 110 kilometer aan
opgeschoonde Maasoevers! Wil uw organisatie in 2015
ook bijdragen aan de resultaten? In Brabant gaan we
dit jaar voor het eerst aan de slag met ‘Schone Maas’.
2.

Opruimacties

In uw gemeente organiseert u in het voorjaar (maart,
april) concrete opruimacties voor groepen om het
zwerfafval langs de Maas op te ruimen.

-

In afstemming met de Schone-Maas-coördinator:
-
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Twitter
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Digitale nieuwsbrief

Benadert u de verenigingen in uw gemeente
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Voorziet u vrijwilligers van materialen (zoals
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-

Zorgt u na de opruimacties voor het ophalen
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van het afval, de controle van het traject en

In het huidige project ‘Schone Maas’ werken samen:

de afhandeling met de verenigingen.

IVN Brabant (coördinator), Provincie Noord-Brabant,

Samenwerking Schone Maas

Rijkswaterstaat Zuid, Natuurmonumenten,
Staatsbosbeheer, Stichting Brabants Landschap en de
gemeenten Boxmeer, Cuijk, Grave, Oss, Den Bosch,
Heusden en Waalwijk met ondersteuning van
Gemeente Schoon.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u kijken op
www.schonemaas.nl. Heeft u interesse in deelname
aan het project als partner of heeft u vragen? Neem
contact op met de coördinator van Schone Maas: Joost
3.

Communicatie

Rondom het project ‘Schone Maas’ vindt diverse
communicatie plaats waarop u kunt meeliften en
waarbij u kunt aanhaken.
-

Website Schone Maas
Op de website www.schonemaas.nl is allerlei
(achtergrond)informatie, nieuws en een link
naar een Geowebomgeving te vinden. Uw
logo wordt op deze website vermeld.

Barendrecht (IVN), j.barendrecht@ivn.nl, 088 5003110.

