Kalender 2021
Op deze kalender vind je de zwerfafvalcampagnes van 2021

Zwerfafvalcampagnes 2021
Januari

Februari

Maart

April

01 januari 2021

14 februari 2021

15 maart t/m 15 juli 2021

April t/m half mei 2021

Nieuwjaar

Carnaval

Welkom in de kraamkamer van
Moeder Natuur – Goois Natuurreservaat,

McDonald’s Trash Dance – McDonald’s

December 2020 - maart 2021

Februari 2021 t/m februari 2022

LandschappenNL,

April 2021-april 2022

#MissionMars – Plastic Soup Surfer en

Afval in de vuilnisbak! – Gemeente Goes

Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer

VANG5 – Sportvisserij Nederland

16/17 maart 2021

27 april 2021

Street Clean Day – Nudge

Koningsdag

Zwerfnator

20 t/m 26 maart 2021

Maak van je ommetje een
opschoonommetje – Gemeente Den Haag

Campagnes van
vóór 2021 tot heden

20 maart 2021

Landelijke Opschoondag –
Nederland Schoon

Jaren 90 - heden

Duik de Noordzee schoon

Oktober 2020

2011 - heden

Plastic Whale

- heden

Supporter van Schoon –

2020 - heden

2013 - heden

Nederland Schoon
2014 - heden

Wijkhelden

2015 - heden

Groningen Schoon Dankzij Mij

2017 - heden

Schone Rivieren Plastic Soup Foundation,
Stichting De Noordzee,
IVN Natuureducatie

2017 - heden

Grondstofuters

April 2018 - heden De Bende van de Reeshof
2019 - heden

Kapelse bakfets

Mondkapje geen zwerfapje
Mission Reuse herbruikbare
kofebekers – Mission Reuse

Zwerfafvalcampagnes 2021
Mei

Juni

Juli

Augustus

05 mei 2021

Juni 2021 - heden

Juli t/m september 2021

1 t/m 15 augustus 2021

Bevrijdingsdag

Cup Count Campagne – Plastic Soup Surfer,

Zo gefkst! – Rijkswaterstaat, Afval Circulair

Boskalis Beach Cleanup tour –

Fred Foundation, Adessium foundation
31 mei t/m 6 juni 2021

Kies voor herbruikbaar in de Week
Zonder Afval – Milieu Centraal

Stichting De Noordzee
29 juli 2021

Juni 2021

Strandverkiezingen – StrandNederland

Duurzaam picknickservies –
Milieu Centraal

Hele zomer 2021

Blijf social tegen zwerfafval –
30 juni 2021

Gemeente Amsterdam

Ommetje met Nederland Schoon –
Nederland Schoon

14 t/m 22 augustus 2021

#Samen Schoon – HEMA, Plastic Whale

Hele zomer 2021

Maak van je afval geen zwerfafval –
Recreatie Noord-Holland

Zwerfafvalcampagnes 2021
September

Oktober

November

December

19 september 2019 - heden

ElkeDagEentje – Gemeente Amsterdam

8 oktober 2021

20 t/m 28 november 2021

Najaar 2021

Tiel schoon in 1 dag – NME Tiel,

McDonald’s online
complimentencampagne – McDonald’s

Stichting Duurzaam Rivierenland, Rubbiz

Europese Week van de
Afvalvermindering –

September 2021

Foundation en de gemeente Tiel, ondersteund

Association of Cities and Regions for

Leeg ook Waardevol – Coca-Cola

door Rijkswaterstaat

sustainable Resource management

1 september 2021 - heden

16 en 17 oktober 2021

20 november 2021

HIER BEGINT DE ZEE –

Eneco Clean-Up Walk – Eneco

Zero Waste Wandeltours – Zero Waste

Gemeente Roterdam

Nederland

12 september 2021

22 november t/m 5 december 2021

Eneco Clean Beach Cup – Eneco

Op pad met je herbruikbare beker –
Milieu Centraal

14 september t/m 10 oktober 2021

McDonald’s You Bin it You Win it –
McDonald’s
18 september 2021

World Cleanup Day
18 september 2021

Maas Cleanup Day – Maas Cleanup
18 september 2021

Opschoondag – Nederland Schoon en Plastic
Soup Foundation
18 t/m 24 september 2021

Actie Schone Buurt – Gemeente Den Haag

Duik de Noordzee
Schoon

Groningen Schoon
Dankzij Mij

Plastic Whale

Wijkhelden

2011 - heden

2014 - heden

Plastic Whale

Wijkhelden

Plastich Whale is een sociale onderneming

Wijkhelden houden hun buurt schoon!

Duik de Noordzee Schoon is een

met een missie: land en zee vrij van plastic

Samen of alleen gaan zij op pad om

Groningen Schoon Dankzij Mij faciliteert

stichting met vrijwilligers die de Noordzee

én het creëren van waardevolle nieuwe

zwerfafval op te ruimen.

het hele jaar acties en activiteiten van

opruimen, maar ook de geheimen van de

producten van plastic afval.

Jaren 90 - heden

2015 - heden

Stichting Duik de Noordzee Schoon

Gemeente Groningen

Noordzee ontdekken en in beeld brengen.

bewoners, scholen, verenigingen en
htps://www.wijk-helden.nl/over-wijkhelden/

htps://plasticwhale.com/

organisaties, voor het belang van schone
woon- en leefomgevingen.

htps://www.duikdenoordzeeschoon.nl/
htps://gemeente.groningen.nl/groningen-schoon-dankzij-mij

Schone Rivieren

Grondstofuters

#MissionMars

De Bende van de
Reeshof

2017 - heden

2017 - heden

2017 - heden

Plastic Soup Foundation, Stichting De

Grondstofuters

Plastic Soup Surfer en Zwerfnator

Grondstofuters biedt een aanpak

Mission Mars is een actie die in het leven

Hun gezamenlijke ambitie: de toevoer

waarin strandbezoeker, strandpaviljoen

is geroepen om de snoepfabrikant zijn

van plastic via de rivieren bij de bron

en gemeente op dagelijkse basis en op

verantwoordelijkheid voor zwerfvuil te

De betekenis van De Bende van De Rees-

tegenhouden. Om dit te bereiken is inzicht

positieve wijze samenwerken aan een

laten nemen. Het gaat om een samen-

hof is tweeledig. Enerzijds gaat het om de

nodig in de hoeveelheid, samenstelling

schoon strand.

werking tussen Merijn Tinga (Plastic Soup

rotzooi in de wijk De Reeshof, ‘bende’ als

Surfer) en Dirk Groot (Zwerfnator) met

synoniem voor afval. Anderzijds bedoelen

diverse vrijwilligers (Plastic Avengers).

we met de bende de groep wijkbewoners

De actie vindt plaats door heel Nederland.

die er een zooitje van maken. Met ver-

April 2018 - heden
Gemeente Tilburg, politie, Brouwers

Noordzee, IVN Natuureducatie

en herkomst van het plastic. Alleen zo
kunnen vervuilers worden opgespoord
en op hun verantwoordelijkheid worden

htp://www.grondstofuters.nl/

schillende acties gaat de bende de strijd

gewezen.
htps://zwerfnator.nl/nieuw-campagne-missihtps://www.schonerivieren.org/

groenaannemers

aan met zwerfafval.

on-mars/
htps://www.debendevandereeshof.nl/

Kapelse bakfets
2019 - heden
Waterschap, Provincie Zeeland,

Mission Reuse
herbruikbare
kofebekers

Afval in de
vuilnisbak!
Februari 2021 t/m februari 2022

2020 - heden

Maak van je
ommetje een
opschoonommetje
20 t/m 26 maart 2021

Gemeente Goes

Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat, MEC de
Bevelanden en NS

Mission Reuse

Gemeente Den Haag

In het Zeeuwse Kapelle kunnen inwoners

Drie organisaties die hun krachten

campagne waarmee inwoners op een

De Hersenstichting en hoogleraar neuro-

bij de gemeente een gratis afvalgrijper

bundelen om herbruikbare verpakkingen

positieve manier werden aangezet om

psychologie Erik Scherder adviseren om

aanvragen. Deze wordt gebracht door

voorgoed te verankeren in onze samenle-

hun afval netjes in een vuilnisbak te

dagelijks de benen te strekken voor je

Robin Valentijn met de ‘Kapelse bakfets’.

ving. Van een wegwerpcultuur naar échte

gooien.

gezondheid. Daarom ontwikkelden zij

De bakfets gebruikt Robin verder om

herbruikbare oplossingen.

Gemeente Goes organiseerde een

zwerfafval te verzamelen.
htps://missionreuse.com/

de succesvolle wandel-app Ommetje. En
htps://www.pzc.nl/bevelanden/

als je dan toch buiten bent, raap dan ook

goes-bindt-vanaf-nu-een-jaar-lang-de-strijd

eens wat zwerfafval van straat.

htps://schoudersonderschoon.nl/actueel/2021/

-aan-met-zwerfafval~a17f8b79/?referrer=ht-

kapelse-bakfets/

ps%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

htps://www.schoondoenwegewoon.nl/nieuws/
maak-van-je-ommetje-een-opschoonommetje/

Welkom in de kraamkamer van Moeder
Natuur

Street Clean Day

15 maart t/m 15 juli 2021

Nudge

Goois Natuurreservaat, LandschappenNL,

Street Clean Day motiveert bewoners om

Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer

zwerfafval op te ruimen zodat de straten

20 maart 2021 vond de 19e editie van de

genoeg van: zwerfafval in en rond het

diervriendelijk worden en blijven.

Landelijke Opschoondag plaats. 30.000

water. Alleen samen houden we de wa-

deelnemers maakten met maar liefst

terkant schoon. De insteek is simpel: elke

16 maart 2021 - heden

Landelijke
Opschoondag

VANG5
April 2021 - heden

20 maart 2021
Sportvisserij Nederland
Nederland Schoon

Met spandoeken met de boodschap

Sportvisserij Nederland heef er ‘schoon’

Welkom in de kraamkamer van Moeder Natuur

htps://www.nudge.nl/projects/zwerfafval/

4.500 acties gebieden door heel Neder-

keer dat je gaat vissen, ruim je rond jouw

worden bezoekers van natuurgebieden op

street-clean-day/

land zwerfafvalvrij. Dat is waar Nederland

stek vijf stuks afval óf vijf minuten lang

de kwetsbaarheid ervan gewezen en het

Schoon in geloof, samen naar 100%

op. Een kleine moeite, met groot efect.

belang om de natuur schoon te hou-

zwerfafvalvrij.

den.

htps://storymaps.arcgis.com/stories/70504888
htps://www.nederlandschoon.nl/suppor-

htps://www.natuurmonumenten.nl/nieuws/
zorgen-om-rust-kraamkamer-natuur

ter-van-schoon/landelijke-opschoondag/

53194f26871753605008918b

McDonald’s Trash
Dance
April t/m half mei 2021

Kies voor
herbruikbaar in de
Week Zonder Afval

Duurzaam
picknickservies

Juni 2021 - heden

Juni 2021
Plastic Soup Surfer

31 mei t/m 6 juni 2021
McDonald’s

Cup Count Campagne

Milieu Centraal
Na de plastic drinkfesjes en blikjes richten

Milieu Centraal
McDonald’s moedigt zijn klanten aan om

Iets kopen wat je maar één keer gebruikt

Zwerfnator Dirk Groot en Plastic Soup

de verpakkingen in de afvalbak te doen

In de Week Zonder Afval gaan zoveel

en meteen daarna weer wegwerpt, is vaak

Surfer zich met de Cup Count Campagne

zodat ze nagescheiden en gerecycled

mogelijk mensen de uitdaging aan om zo

niet goed voor het milieu. Ook als het van

op nóg een veel gevonden zwerfafvalpro-

kunnen worden.

min mogelijk afval weg te gooien. Milieu

ander materiaal dan plastic gemaakt is.

duct: plastic bekers / bekers met plas-

Centraal helpt, met handige tips om

Ontdek wat milieuvriendelijke keuzes zijn

tic.

htps://zwerfnator.nl/nieuw-campagne-missi-

afval te verminderen, challenges op weg

als je iets organiseert met familie, vrien-

on-mars/

naar afvalvrij en acties van deelnemende

den of buurtgenoten, of als je op pad gaat

htps://schoudersonderschoon.nl/actueel/2021/

partners.

met je eigen eten en dat op het strand,

cup-count-campagne/

in het park of elders in de natuur op gaat
htps://www.milieucentraal.nl/minder-afval/

eten. Milieu Centraal helpt hierbij.

week-zonder-afval/
htps://www.milieucentraal.nl/minder-afval/
voorkom-afval/picknickservies/

Strandverkiezingen

Zo gefkst!

Maak van je afval
geen zwerfafval

Blijf social tegen
zwerfafval!

29 juli 2021

Juli t/m september 2021

StrandNederland

Rijkswaterstaat, Afval Circulair

Zomer 2021

Zomer 2021

De Strandverkiezingen en daarbij

Een avondje in het park of een dagje naar

Recreatie Noord-Holland

Gemeente Amsterdam

behorende strandinspecties worden

het strand, heerlijk in de zomer! Maar

Met een bewustwordingscampagne roept

Om het groeiende zwerfafvalprobleem in

georganiseerd door StrandNederland in

vaak blijf daar veel afval achter: blikjes,

Recreatie Noord-Holland op om mee te

de Amsterdamse parken aan te pak-

opdracht van Rijkswaterstaat in het kader

fesjes, etensresten of verpakkingen,

helpen recreatiegebieden zwerfafvalvrij te

ken, voert de gemeente Amsterdam de

van het programma Schone Stranden.

terwijl opruimen zo gefkst is. Met de Zo

houden.

socialmediacampagne Blijf social tegen
zwerfafval!

gefkst-campagne stimuleert Rijkswahtps://www.strandverkiezingen.nl/

terstaat bezoekers om hun afval in de

htps://www.noord-holland.nl/Actueel/Ar-

afvalbak te gooien.

chief/2021/Augustus_2021/Maak_van_je_af-

htps://schoudersonderschoon.nl/actueel/2021/

val_geen_zwerfafval

jongerencampagne-blijf-social-zwerfafval/

htps://schoudersonderschoon.nl/toolboxen/
toolkit-campagne-plek-schoon-achterlaten-gefkst/

on-mars/

Boskalis Beach
Cleanup Tour

#Samen Schoon

HIER BEGINT DE ZEE

14 t/m 22 augustus 2021

1 september 2021 - heden

HEMA

Gemeente Roterdam

Hema lanceert samen met Plastic Whale

Gemeente Roterdam legt verdeeld door

Zwerfafval in zee is een groot probleem.

een schooncampagne: #samenschoon.

de stad tegels neer. De tegels zijn bedoeld

De strandopruimactie is een actie waarbij

Voor Stichting De Noordzee is opruimen

Deze is gericht op het schoonhouden van

om mensen ervan bewust te maken dat ze

Eneco samen met verschillende Belgische

een manier om aandacht te vragen voor

parken, bermen en speelplaatsen.

hun afval in de bak moeten gooien zodat

én Nederlandse surf- en beachclubs

we samen voor schone wateren zorgen.

massaal stilstaat bij de plasticproblema-

1 t/m 15 augustus 2021

12 september 2021

Stichting De Noordzee

Eneco

het afvalprobleem, maar het echte doel
is voorkomen dat afval überhaupt in de

htps://schoudersonderschoon.nl/actueel/2021/

natuur terechtkomt.

hema-organiseert-samen-plastic-whale-grote/

tiek in onze oceanen en stranden.
htps://www.roterdam.nl/nieuws/hier-begintde-zee/

htps://www.beachcleanuptour.nl/

Eneco Clean Beach
Cup

htps://enecocleanbeachcup.be/nl/concept

You Bin it, You
Win it

Maas Cleanup Day

Actie Schone Buurt

ElkeDagEentje

18 september 2021

18 t/m 24 september

19 september 2019 - heden

Maas Cleanup

Gemeente Den Haag

Gemeente Amsterdam

Limburgse bedrijven mobiliseren

In Den Haag is World Cleanup Day het

Gemeente Amsterdam vraagt

Met You Bin It, You Win It gaat McDo-

zoveel mogelijk bedrijven om onderdeel

startschot van de Actie Schone Buurt.

Amsterdammers om een handje te helpen

nald’s goed gedrag van de gasten

te worden van de oplossing van het

Iedereen kan meehelpen!

door elke dag 1 stuk zwerfafval op te

opnieuw belonen. Dit is een onderdeel

zwerfafvalprobleem in en langs de Maas.

14 september t/m 10 oktober 2021
McDonald’s

van de structurele zwerfafvalaanpak die
samen met gedragswetenschappers is
ontwikkeld.
htps://schoudersonderschoon.nl/actueel/2021/
you-bin-it-you-win-it/

ruimen.
htps://schoudersonderschoon.nl/actueel/2021/

htps://maascleanup.nl/

start-actie-schone-buurt-world-cleanup-day/

htps://www.amsterdam.nl/elkedageentje/

Leeg ook
Waardevol

Mondkapje geen
zwerfapje

September 2021

Oktober 2020 -heden

Coca-Cola

Nederland Schoon

Tiel schoon in 1 dag

Eneco Clean-Up Walk

8 oktober 2021

16 en 17 oktober 2021

NME Tiel, Stichting Duurzaam Rivieren-

Eneco

land, Rubbiz Foundation en de gemeente
Tiel, ondersteund door Rijkswaterstaat

Voor de Eneco Clean-Up Walk bundelt

Verpakkingen horen niet thuis in de na-

Met de communicatietoolkit Mondkapje

tuur. Coca-Cola Nederland heef daarom

geen zwerfapje laat Nederland Schoon

Ruim 1.000 Tielse leerlingen hebben de

Tijdens een unieke wandeltocht genieten

als doel om uiteindelijk alle verpakkingen

mensen weten dat gebruikte mondkapjes

stad op 8 oktober een finke schoon-

deelnemers van de omgeving en speciale

in te zamelen en opnieuw te gebrui-

thuishoren in de afvalbak bij het

maakbeurt gegeven. Onder het moto

verrassingen via een app en ruimen ze

ken.

restafval.

‘Tiel schoon in 1 dag’ gingen de leerlingen

tegelijkertijd zwerfafval op.

htps://www.nederlandschoon.nl/campagnes/

htps://webshop.supportervanschoon.nl/

coca-cola-partner-pagina/

webshop/SNSTOOLKITCNMONDKAPJE?_

Eneco zijn krachten met wandelaars.

samen met vrijwilligers de straat op voor
een massale opruimdag.

ga=2.177042469.129874361.1629374125-

htps://schoudersonderschoon.nl/actueel/2021/

1302177750.1629210295

tiel-schoon-1-dag/

htps://enecocleanbeachcup.be/nl/concept

Europese
Week van de
Afvalvermindering

Zero Waste
Wandeltours

Op pad met je
herbruikbare beker

20 november 2021

22 november t/m 5 december 2021

Zero Waste Nederland

Milieu Centraal

20 t/m 28 november 2021

McDonald’s online
complimenten
campagne
Najaar 2021

Association of Cities and Regions

McDonald’s
Tijdens de Zero Waste Wandeltours

Mensen activeren zelf een beker mee te

komen de deelnemers te weten hoe je

nemen voor koffie of thee onderweg in

McDonald's start met online- en

De Europese Week van de Afvalvermin-

boodschappen doet met minder plastic,

plaats van het kopen van een wergwerp-

radiocampagnes rond het principe: goed

dering (EWAV) moedigt alle Europeanen

bij welke winkels je terechtkunt met je

beker. Zo dragen ze bij aan het verminde-

gedrag belonen met een complimentje.

aan om gedurende één week in november

eigen bakjes en zakjes en ontmoeten ze

ren van wegwerpplastic.

Ook bij deze nieuwe editie worden gasten

een bewustwordingsactie te houden op

medestanders die zich inzeten voor het

het gebied van afvalbeheer en duurzaam

terugbrengen van het plastic verbruik.

for sustainable Resource management

gebruik van hulpbronnen. De acties die in
het kader van de EWAV worden uitge-

htps://zerowastenederland.nl/helpen/ze-

voerd hebben betrekking op vermindering

ro-waste-wandeltours

van consumptie, hergebruik van producten en materialen en recycling van afval.
htps://ewwr.eu/ned/

van McDonald’s weer volkomen onverhtps://www.milieucentraal.nl/minder-afval/

wacht beloond met mooie prijzen voor

voorkom-afval/meeneembeker/

het juist weggooien van hun afval in de
actieafvalbak.

