
 

“Tijdens de Opschoon- 
dag viel het me weer 
op: wat gooien we 
met z’n allen veel afval 
op straat. Het vreem-
de is dat iedereen er 
zo over lijkt te denken, 
want zwerfafval is 
voor veel mensen een 
issue. Maar waar ko-

men de vervuilers dan vandaan?”, vraagt wet-
houder Ton Roerig van Hilversum zich af. Zijn 
collega Frans van Vugt (Naarden): “Bewust-
wording is erg belangrijk. We moeten mensen 
confronteren met de hoeveelheid zwerfafval, 
en de gevolgen van dumpen.”

Gradus Lemmen van 
Natuurmonumenten: 
“Door zwerfafval niet 
meer op te ruimen 
valt misschien het 
kwartje dat je afval 
gewoon netjes moet 
opruimen. Hoe meer 
vervuiling op straat, 
hoe minder toleran-
tie ervoor, en wellicht een grotere roep om er 
iets aan te doen.” In veel vegen en opruimen 
schuilt namelijk ook een risico. 

Wethouder Jan Heybroek van Weesp: “Dat 
kan leiden tot een reactie van ‘ik gooi mijn afval 
op de grond want ze komen het toch wel  
opruimen’, terwijl we een mentaliteitsveran-

dering willen.”

In Wijdemeren helpt 
het dorpse karakter 
een handje: “Mensen 
voelen zich verant-
woordelijk voor hun 
dorp en spreken elkaar 
aan als er iets loos is”, 
zegt wethouder Nelleke 
Schenkkan.

Mensen vinden 
zwerfafval een issue
Zwerfafval staat hoog 
op de lijst van erger-
nissen. Wethouder 
Gerard Boekhoff (Bus-
sum): “Zwerfafval is 
het eerste wat je ziet 
als je buiten komt. 
Omgekeerd valt het 

ook meteen op als het schoon is. Een schone 
gemeente is nodig om burgers bewust te  
laten zijn van het onderwerp milieu. Als de 
omgeving vies, rommelig en onprettig is, dan 
word je jezelf ook niet echt bewust van je  
eigen rol ten aanzien van een schoon milieu. 
Zwerfafval is boven-
dien een issue omdat 
mensen het belangrijk 
vinden.” 

Maar niet in elke ge-
meente speelt zwerf-
afval in dezelfde mate. 
Dit weerhoudt be-
stuurders echter niet 
van een duidelijke visie. 

Fred Winnubst van Muiden: “In Muiden zijn 
de buurten heel redelijk op orde. In een schone 
straat en buurt is het prettig wonen en leven. 
Iedereen is daar zelf verantwoordelijk voor, en 
moet gewoon zelf even zijn lege chipszak en 
zo opruimen. Maar we mogen niet alle verant-
woordelijkheid om zwerfafval op te ruimen bij 

de burger leggen.”

Maria Klingenberg van 
Laren: “Ook al is Laren 
vrij schoon, toch is 
zwerfafval een issue. 
Met voldoende afval-
bakken, handhaving 
en voorlichting houden 
we Laren schoon.” 

Poul Hulzink van Goois 
N a tu u r r e s e r va a t : 
“Zwerfafval verdwijnt 
niet door je eraan te 
ergeren, hoe ergerlijk 
het ook is. De aanpak 
is voor ons vooral ‘niet 
praten maar doen’. We 
investeren veel tijd, 
geld en menskracht 

om zwerfafval op te ruimen. We organiseren 
ook jaarlijks een opruimdag. Belangrijkste 
drijfveer is het esthetische aspect: een beker-
tje in het fraaie natuurlandschap is een sto-
rend element.”

Regionale aanpak 
geeft impuls aan 
lokale activiteiten
De gemeenten, de 
GAD, Goois Natuurre-
servaat en Natuurmo-
numenten doen veel 
om de omgeving 
schoon te houden. Nu 
is de tijd rijp voor regi-
onale samenwerking 
op dit terrein. Eric Bodar, directeur van de 
GAD: “Zwerfafval leent zich uitstekend voor 
een regionale aanpak. Het is herkenbaar voor 
iedereen en overstijgt gemeentegrenzen. 
Daarom heeft Stichting Nederland Schoon tijdens 
de Opschoondag het stokje overgedragen 
aan de regio. De GAD biedt toegevoegde 
waarde aan de gemeenten door te coördineren 

en aan te vullen. 
Onze core business 
is het inzamelen van 
afval. Het schoon-
houden van de om-
geving hoort daar 
niet bij, dat doen ge-
meenten zelf. We 
gaan samen optrek-
ken, doelen stellen 
en planmatig werken. 

En zo het beste voor 
de burger, het milieu 
en de regio bereiken. 
Handhaving is één 
van de gezamenlijk 
op te pakken zaken 
die kansrijk zijn. De 
‘oog- en oorfunctie’ 
van de BOA’s werkt 
nog effectiever als de 

BOA’s van de gemeenten en de GAD nauwer 
met elkaar samenwerken.” 

Petra van Hartskamp, wethouder van Huizen: 
“De regionale aanpak geeft een extra impuls 
om het onderwerp op de agenda te houden. 
Want zwerfafval is 
geen zaak van een 
gemeente alleen 
maar van de hele re-
gio. Continue aan-
dacht is nodig om de 
omgeving schoon te 
houden. Huizen doet 
al jaren mee met Ne-
derland Schoon.” 

Haar collega uit Blaricum, Ineke de Joode: 
“Het onderwerp zwerfafval gaat over de 
schoonheid van je gemeente. Blaricum is een 
mooi dorp, en dat houden we graag in stand. 
Het tegengaan van vervuiling is een taak van 
gemeente, ondernemers en burgers. De 
meerwaarde van de gewestelijke aanpak is 
duidelijk, vooral bij voorlichting.”

> lees verder online: 
Wilt u meer weten 
over de aanpak van 
zwerfafval in uw om-
geving? Surf snel naar 
MilieukrantOnline.nl 
en lees de gehele in-
terviews. 

Lees verder online op:
MilieukrantOnline.nl
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“Afval op straat 
gooien is niet 
acceptabel”
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“Wie afval op straat, in de berm of in het 
bos gooit, moet weten dat dit onacceptabel 
is. De mentaliteit moet anders.” Daarom 
slaan de 9 gemeenten in de regio, de GAD, 
Goois Natuurreservaat en Natuurmonu-
menten de handen ineen om het zwerfafval 
te verminderen. Op 21 maart, tijdens de 
Landelijke Opschoondag, werd het start-
sein gegeven voor een regionale aanpak.
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De MilieukrantOnline.nl is een krant met 
nieuws en wetenswaardigheden over milieu 
en afval in Gooi en Vechtstreek. Deze krant 
geeft u een indruk van de onlineversie, waar 
u elk artikel op uw gemak in z’n geheel kunt 
lezen. En om zwerfafval te voorkomen mag 
de krant, na gebruik, in de papiercontainer!



In 2008 is in Gooi en Vechtstreek de lande-
lijke doelstelling voor gescheiden inzame-
ling van huishoudelijk afval gehaald.  Met 
ruim 53% gescheiden inzameling 
voldoet de GAD daarmee al 
in 2008 aan de voor 2012 
gestelde landelijke doel-
stelling voor de regio en 
loopt daarmee voorop in het 
scheiden van afval. De GAD 
verwacht in 2010 zelfs ruim 54% 
gescheiden in te zamelen. 
 
In 2003 is de GAD gestart met het programma 
GIHA (gescheiden inzameling huishoudelijk 
afval). Zonder dit verbetertraject zou het per-

centage gescheiden inzameling zijn blijven 
schommelen rond 48%. Dit percentage is in 
2008 echter gestegen naar ruim 53%, en ligt 

daarmee circa 5% hoger 
dan in de periode voor 
2003. Dit betekent dat 
door het scheidings-
gedrag van de inwoners 

van Gooi en Vechtstreek 
jaarlijks ruim 6.500 ton 

meer afval wordt gescheiden 
dan voor 2003.

Het omgekeerde geldt ook: jaarlijks wordt 
ruim 6.500 ton restafval vermeden. Dit is niet 
alleen goed voor het milieu, maar ook voor de 
portemonnee. > lees verder online

Bewoners Gooi en Vechtstreek 
voorop in afval scheiden

De natuur was onze grootste sponsor.  
Tijdens de Landelijke Opschoondag op  
zaterdag 21 maart is de landelijke zwerf-
afvalweek van Stichting Nederland Schoon 
afgesloten en hebben de gewestgemeenten, 
Gewestelijke Afvalstoffen Dienst (GAD), 
Goois Natuurreservaat en Natuurmonu-
menten officieel het stokje overgenomen 
van Stichting Nederland Schoon.

Milieuwethouder Ton Roerig van de gemeente 
Hilversum heeft samen met Henk Klein Teese-
link van Stichting Nederland Schoon het stokje 
overgedragen aan het gewest Gooi en Vecht-
streek. De gewestgedelegeerde Milieu, Jan 
Heybroek heeft dat ‘stokje’ om 12.00 uur in 
ontvangst genomen na afsluiting van de 
schoonmaakronde bij de Dr. Ir. C. Lelyschool, 
Lopes Diaslaan 2 te Hilversum. 
Op 21 maart werden in diverse gemeenten in 
onze regio schoonmaakacties uitgevoerd. Voor 

de vele vrijwillige schoonmakers werd de zon-
overgoten zaterdag de dag waarop zij lieten 
zien wat hun omgeving waard is. 
Stichting Nederland Schoon organiseerde op 
21 maart in Hilversum een aantal schoon-
maakacties. Eén van deze acties betrof een 
wijkschoonmaakronde in combinatie met het 
opruimen van zwerfafval in het nabijgelegen 
Goois Natuurreservaat. “Dat was het perfecte 
moment om het stokje van de landelijke cam-
pagne over te dragen aan de regio en daarmee 
meteen de aftrap te geven voor de samen-
werking in Gooi en Vechtstreek op het gebied 
van zwerfafval”.  Met felgekleurde gele hesjes 
van Stichting Nederland Schoon en een knijper 
werd zwerfafval opgeruimd. Want ‘opgeruimd 
staat netjes’. Na afloop werden de vele ge-
vulde zakken met blikjes, petflesjes, zakjes, 
wikkels, doosjes, snackbakjes, et cetera ver-
zameld en als afval afgevoerd.
> lees verder online

Campagne ‘Met Belgerinkel naar de Winkel’ 
in Bussum
Op zaterdag 9 mei 2009 start in Bussum de 
campagne ‘Met Belgerinkel naar de Winkel’. 
Kern van de campagne is dat de gemeente  
in samenwerking met winkeliers gedurende  
zeven weken inwoners stimuleert om bood-
schappen op de fiets te doen in plaats van 
met de auto. Door op de fiets boodschappen 
te doen maakt u winst voor uw eigen gezond-
heid, draagt u bij aan de leefbaarheid in Bussum 
en aan de vermindering van de uitstoot van 
schadelijke stoffen. 
Op de website www.belgerinkel.nl treft u meer 
informatie aan over deze landelijke campagne.
> lees verder online

NME Gooi en Vechtstreek is één van de zeven 
steunpunten voor natuur- en milieueducatie in 
de provincie Noord-Holland. Het werkgebied 
omvat de negen gemeenten in het Gooi en de 
Vechtstreek. Bij het steunpunt zijn zo’n 35 orga-
nisaties aangesloten, zoals terreinbeheerders, 
NME-organisaties en regionale en lokale natuur- 
en milieuorganisaties. Het steunpunt initieert 
en stimuleert communicatie en educatie over 
natuur, milieu en landschap. NME Gooi en 
Vechtstreek en de aangesloten organisaties 
sluiten daarom de komende jaren ook aan op de 
regionale zwerfafvalcampagne. 
Kijk op www.nmegooienvechtstreek.nl voor 
meer informatie. > lees verder online

Fiets mee voor een 
beter klimaat!

NME Gooi 
en Vechtstreek

De voorbereiding van 
alweer de derde editie 
van het Midzomer 
Natuurfestival is in vol-
le gang. Tijdens het 
festival op 20 juni 2009 
(en de dagen daarom-
heen) is er veel te leren, 
zien en beleven op het 
gebied van milieu en 

natuur in en rondom Bussum. Het Midzomer 
Natuurfestival is een initiatief van Stichting 
Wild-live in samenwerking met de gemeente 
Bussum. Ook andere natuur- en milieuorgani-
saties uit regio zoals het Goois Natuurreser-
vaat, Stichting Omgevings Educatie en de  
Gewestelijke Afvalstoffen Dienst (GAD) zijn 
nauw bij het festival betrokken. 
Kijk op www.wild-live.nl voor meer informatie.  
> lees verder online

Derde editie Midzomer 
Natuurfestival op 20 juni
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De papiercontainers laagbouw 
in regio allemaal uitgezet
In de regio Gooi en Vechtstreek zijn door 
de Gewestelijke Afvalstoffen Dienst (GAD) 
ongeveer 60.000 minicontainers voor Oud 
Papier en Karton uitgezet. In de gemeente 
Weesp zijn de laatste minicontainers uit-
gezet. 

De papiercontainers zijn uitgereikt aan alle 
huishoudens in laagbouw met een groene en 
een grijze container, met uitzondering van die 
in de centrumgebieden. In 2005 werd begon-
nen met een proef van 10.000 containers.  
Dit heeft geleid tot de invoering van een derde 
container in de Gooi en Vechtstreek, de papier- 
container, die vanaf september 2007 is uitge-

reikt. In  totaal 
zijn onge-
veer 60.000 
papiercon-
tainers in het 
gewest Gooi en 
Vechtstreek uit-
gezet, met ande-
re woorden, circa 
92% van de 
huishoudens in 
de laagbouw 
heeft een papier-
container. > lees 
verder online

Gooi en Vechtstreek geeft aftrap 
voor aanpak van zwerfafval

In maart is de landelijke campagne 
‘Geef kunststof een  nieuw leven’ 
gestart. Uiterlijk 1 januari 2010 
dienen alle gemeenten in 
Nederland kunststof verpak-
kingen te scheiden van het 
andere huishoudelijk afval.
  
Over hoe je kunststof verpakkingen 
het beste apart houdt, bestaan nog 
onduidelijkheden. Zo verkeert het 

nascheiden van kunststof verpakkingen 
(dit is het scheiden van kunststof verpak-

kingen na het inzamelen samen met 
het restafval) nog in de onder-
zoek- en ontwikkelfase. Hier en 
daar in het land zijn inmiddels 

een aantal gemeenten gestart 
met bronscheiding. 
Bronscheiden betekent dat de burgers 
kunststof verpakkingen gescheiden 

inleveren. > lees verder online

Kunststof verpakkingen in de regio

Begin 2009 is Huizen Millenniumgemeente 
geworden. Iedereen die Huizen binnenkomt 
vanaf ’t Merk, de Blaricummerstraat, de 
Crailoseweg of de Nieuwe Bussummerweg, 
ziet bij de plaatsnaamborden dat Huizen 
nu Millenniumgemeente is. 

Aanleiding
In september 2000 spraken de VN-leiders 
met elkaar af om gezamenlijk te vechten te-
gen armoede en honger, ongelijkheid tussen 
man en vrouw, milieuverontreiniging en HIV/
AIDS en om in te zetten op verbetering van de  
toegang  tot  onderwijs,  gezondheidszorg en 
schoon water. Deze beloften zijn samengevat 
in acht Millenniumdoelen. De doelen moeten 
in 2015 gehaald zijn. 

De acht Millenniumdoelen
1.  Extreme armoede en honger zijn uitgebannen 
2. Alle jongens en meisjes gaan naar school 
3.  Mannen en vrouwen hebben dezelfde 

rechten 
4. Kindersterfte is sterk afgenomen 
5.  Minder vrouwen sterven door zwanger-

schap 
6.  De verspreiding van ziektes als AIDS en 

malaria is gestopt 
7.  Er leven meer mensen in een duurzaam 

leefmilieu 
8.  Er is meer eerlijke handel, schuldverlichting 

en hulp

Door Millenniumgemeente te zijn, geeft Huizen 
aan achter de doelen te staan en te willen 
meewerken aan het bereiken van deze doel-
stellingen. Hoewel de gemeente op dat gebied 
al veel doet, is het predikaat Millennium- 
gemeente een kans om nog net een stapje 
verder te gaan als het gaat om duurzaamheid 
en internationaal beleid. > lees verder online

Huizen Millenniumgemeente
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