In dit overzicht vind je organisaties en slogans die het afgelopen jaar gebruikt
zijn bij diverse campagnes. Ze zijn onderverdeeld in vier categorieën.

Plastic Soup Surfer, Zwerfnator
Mission Mars
Met foto’s en data van zwerfafval roepen

Varianten op Gooi je afval
in de afvalbak

Varianten op Gebruik een
herbruikbaar product

Varianten op Raap je
afval op van de grond

we Mars op om oplossingen te zoeken, zoals
plasticvrije verpakkingen en andere aanbiedmethoden.
Stichting De Noordzee, Boskalis Beach

Rijkswaterstaat, Afval Circulair

Milieu Centraal

Gemeente Amsterdam

Cleanup Tour

Je plek schoon achterlaten? Zo gefkst!

Op pad met je herbruikbare beker

Raap elke dag 1 stuk zwerfafval op.
#ElkeDagEentje

Opruimen is een manier om aandacht te vragen

McDonald’s

Milieu Centraal

Maak je Trash? Dans het weg!

Kies voor herbruikbaar

Gemeente Den Haag

McDonald’s

Mission Reuse

Maak van je ommetje een
opschoonommetje!

You Bin it You Win it!

Van een wegwerpcultuur naar échte
herbruikbare oplossingen.

Afval in de bak, je kan het!

voorkomen dat afval in de natuur terechtkomt.

Recreatie Noord-Holland

of kinderfeestje? Gebruik dan herbruikbaar

Schoon, doen we toch gewoon?

Maak van je afval geen zwerfafval!

picknick- of kampeerservies.

Gemeente Amsterdam

Association of Cities and Regions

Blijf social - Gooi je afval altijd in de
afvalbak

for sustainable Resource management

Coca-Cola

Leeg ook Waardevol

‘Anders…’

Vermindering van consumptie, hergebruik van

NME Tiel, Stichting Duurzaam Rivierenland,

Plastic Soup Surfer

producten en materialen en recycling van afval.

Rubbiz Foundation en de gemeente Tiel,

Het doel is niet alleen miljoenen plastic bekers

ondersteund door Rijkswaterstaat

zwerfafval terugdringen, maar óók de prijs

Schoon in 1 dag

bepalen van het opruimen van drinkbekers.

Gemeente Roterdam

HIER BEGINT DE ZEE

Zero Waste Nederland

Boswachters van Goois Natuurreservaat,

Leer afvalvrij winkelen en ga mee op
Zero Waste tour!

Welkom in de kraamkamer van
Moeder Natuur

Nederland Schoon

Samen voor Schoon

Duurzaam picknickservies
Gemeente Den Haag

Staatsbosbeheer

Sportvissers helpen mee in de strijd tegen

HEMA, Plastic Whale

Ga je barbecueën of organiseer je een buurt-

LandschappenNL, Natuurmonumenten en

Sportvisserij Nederland
zwerfafval.

#Samenschoon

Gemeente Goes

voor het afvalprobleem, maar het echte doel is

Slogans 2021

