
Het plastic-soep-probleem

Het is een bekend en wereldwijd probleem, de plastic 

soep. Zwerfafval op straat en in bermen belandt vaak 

door de wind of regen in de Maas. Door bermmaaiers, 

de zon en golfslag verandert plastic afval in 

microplastics. Deze microplastics zijn zo klein dat ze 

moeilijk te zien en op te ruimen zijn. Het afval stroomt 

naar zee en de oceanen, waar het veel schade 

toebrengt aan het zeeleven. Uiteindelijk belandt het 

plastic afval ook op ons eigen bordje; vissen eten de 

microplastics en worden door de mens gevangen als 

voedsel. 

Schone Maas 

Binnen ‘Schone Maas’ werken provincie, 

waterschappen, gemeenten, natuurorganisaties en 

andere partijen samen om zwerfafval langs de oevers 

van de Maas tegen te gaan.  

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’. 

AANPAK ‘SCHONE MAAS’ 

Binnen het project ‘Schone Maas Brabant’ hanteren we 

de volgende aanpak:  

1. Bewustwording burgers 

Binnen het project ‘Schone Maas’ is het informeren van 

burgers essentieel om het plastic-soep-probleem aan 

te pakken. 60% - 80% van het afval is afkomstig van 

huishoudens. Mensen gooien veel afval tijdens uitjes 

buitenshuis, zonder erbij na te denken, op de grond. Zij 

zijn zich niet bewust van de problemen die dit 

veroorzaakt. Om gedrag te veranderen zijn kennis en 

bewustwording nodig. Wat houdt het plastic-soep-

probleem in? Hoe kan een burger binnenshuis en 

buitenshuis bijdragen aan de oplossing van dit 

probleem? Wat zijn de gevolgen van zwerfafval langs 

de Maas? Als gemeente ontvangt u diverse artikelen 

die u kunt plaatsen in het huis-aan-huisblad en op uw 

gemeentelijke website.  

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.  

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.   



In afstemming met de Schone-Maas-coördinator: 

- Inventariseert u, eventueel in overleg met 

terreinbeheerders, trajecten langs de Maas 

waar veel zwerfafval te vinden is en die u wilt 

opschonen. De Schone-Maas-coördinator 

voegt dit traject online toe in een Geoweb-

omgeving zodat u een goed overzicht hebt 

van de op te schonen trajecten en de 

ingedeelde verenigingen; 

- Benadert u de verenigingen in uw gemeente 

met de vraag of zij een traject eenmalig willen 

opschonen of voor langere tijd willen 

adopteren. U maakt concrete afspraken met 

hen over het op te schonen traject en de 

tegenprestatie. U ontvangt een wervingsbrief 

voor verenigingen en een informatiebrief voor 

terreinbeheerders;  

- Voorziet u vrijwilligers van materialen (zoals 

afvalzakken, knijpers en handschoenen) en 

goede instructies via handleidingen. De 

materialen kunt u bestellen bij Nederland 

Schoon. De diverse handleidingen ontvangt u 

van ons. 

- Zorgt u na de opruimacties voor het ophalen 

van het afval, de controle van het traject en 

de afhandeling met de verenigingen. 

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. 

- Facebook SchoneMaas 

Hier worden verslagen en foto’s van 

opruimacties en andere interessante 

informatie gepost. 

- Twitter

Op Twitter praat men mee via #schonemaas. 

Tweets met deze hashtag lopen automatisch 

in op de website van Schone Maas. 

- Digitale nieuwsbrief 

Drie tot vier keer in het jaar worden 

bestuurders, partners, bedrijven en andere 

geïnteresseerden geïnformeerd over het 

project en ander nieuws rondom het 

onderwerp plastic soep. 

Bij alle communicatiemiddelen wordt u als partners van 

‘Schone Maas’ vermeld.  

Als partner van ‘Schone Maas’ communiceert u ook 

zelf over uw deelname aan het project. U ontvangt 

diverse communicatiemiddelen om bijvoorbeeld 

burgers te informeren over ‘Schone Maas’. Denk hierbij 

aan huis-aan-huis-artikelen, persberichten. 

4. Samenwerking Schone Maas  

In het huidige project ‘Schone Maas’ werken samen: 

IVN Brabant (coördinator), Provincie Noord-Brabant, 

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 

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


