
23 ideeën tegen zwerfafval: 
laat je inspireren voor 2023!
 
Van een opruimactie op SUP-boards tot een speciale kinderclub tegen zwerfafval.  
Er gebeurt veel op het gebied van zwerfafvalcampagnes en -communicatie.  
Dit overzicht van 2022 is gemaakt door kennisplatform Schouders onder Schoon.  
Laat je voor 2023 inspireren. Je kunt je aansluiten bij initiatieven of collega’s vragen  
naar ervaringen. Samen maken we de schoon-boodschap sterker.



Haarlem Schoon  

maart 2022
De Groene Lobby, gemeente Haarlem 
en Spaarnelanden hebben in februari 
en maart clean-ups gehouden in de vijf 
Haarlemse stadsdelen. Onder de noemer 
Haarlem Schoon gingen deelnemers 
op ontdekkingstocht en ruimden zij 
tegelijkertijd zwerfafval op. 
 
https://schoudersonderschoon.nl/actueel/2022/
haarlem-schoon/

Kinderclub MikMak 
gaat op pad voor een 
schone wereld  
maart 2022
Met MikMak brengt de gemeente Oss het 
thema zwerfafval bij kinderen onder de 
aandacht. Zij kunnen onder begeleiding 
aan de slag om hun eigen buurt schoner 
te maken. Leden van MikMak ontvangen 
een hesje en knijper, een clubblad en 
kunnen deelnemen aan activiteiten als de 
jaarlijkse MikMakkersdag. 
 
https://www.mikmakkers.nl/nieuws/wat-
een-topdag-bekijk-alle-fotos-van-de-
mikmakkersdag

Campagne  
‘Zó gefikst!’ 
voorjaar 2022 
Zó gefikst’ is bedoeld om jongeren én 
gezinnen te stimuleren hun afval op 
te ruimen na een uitje in een park of 
recreatiegebied. De campagne bestaat 
uit materialen zoals posters, sjablonen en 
stickers en online producten waaronder 
gifjes, banners en social posts. Hiermee 
kun je als gebiedsbeheerder of gemeente 
voor een relatief laag bedrag een mooie 
en effectieve campagne inzetten.
  
https://schoudersonderschoon.nl/actueel/2022/
campagne-gefikst-nieuw-jasje/

Maastricht gaat 
de strijd aan met 
zwerfafval 

februari 2022
De gemeente Maastricht en het 
Centrum voor Natuur- en Milieueducatie 
Maastricht en regio (CNME) hebben de 
handen ineengeslagen in de strijd tegen 
zwerfafval. Het resultaat? De campagne 
#PickitUp! 
 
https://www.pickitup-maastricht.nl
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Ruim 47.000 deel
nemers Landelijke 
Opschoondag  

maart 2022 
De Landelijke Opschoondag op zaterdag 
19 maart kon dit jaar rekenen op maar 
liefst 47.107 deelnemers. Dit is een 
recordaantal ten opzichte van voorgaande 
jaren. De deelnemers kwamen samen 
in actie tegen zwerfafval. Er ligt een 
draaiboek klaar voor wie komende editie 
ook mee wil doen. 
 
https://schoudersonderschoon.nl/actueel/2022/
ruim-47-000-deelnemers-landelijke-
opschoondag/

Samen houden we de 
Biesbosch schoon 
vanaf maart 2022
Zwerfafval is ook in de Biesbosch een 
probleem. Diverse partijen slaan de 
handen ineen om hier het afvalprobleem 
aan te pakken. Rijkswaterstaat, 
Staatsbosbeheer, de provincie Noord-
Brabant, Waterschap Rivierenland en 
de gemeenten Altena, Dordrecht en 
Drimmelen gaan de komende jaren 
intensief samenwerken in de campagne 
‘Samen houden we de Biesbosch schoon’. 
 
https://www.staatsbosbeheer.nl/uit-in-de-
natuur/samen-houden-we-biesbosch-schoon

Schone Rivieren 
Expeditie 
maart 2022
IVN Maas en Waal heeft op zaterdag 12 
maart voor de tweede keer een Schone 
Rivieren Expeditie gehouden. Op veertien 
plekken langs de Maas en de Waal hebben 
vrijwilligers zwerfafval opgeruimd. 
Speciale aandacht was er voor zwerfafval 
dat tijdens de vorige editie niet kon 
worden verwijderd door de begroeiing. 
Ook andere IVN-afdelingen kunnen zo’n 
expeditie inzetten. 
 
https://www.schonerivieren.org/kennisbank/
expeditie-handleiding/

Meppel in 1 dag 
schoon  
april 2022
Bijna 1.500 Meppeler vrijwilligers 
gingen op 5 april de straat op. Het doel: 
Meppel in 1 dag schoon krijgen. En dat 
lukte, ook dankzij de inzet van meester 
Sander (stadsgenoot en vlogger). Deze 
1-dag-schoon-acties zijn ook in andere 
steden een succes, zoals in Amsterdam, 
Hilversum en Tiel. 

https://www.in1dagschoon.com
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Al suppend zwerf
afval uit het water 
vissen in Rotterdam 
juni 2022
Terwijl de meeste mensen op 17 juni 
verkoeling zochten in de schaduw, ging in 
Rotterdam een groep mensen het water 
op voor de Clean up on Tour. Op een SUP-
board haalden deelnemers afval uit het 
water. Een leuke manier om aandacht te 
vragen voor schoon water.
 
https://www.cleanupontour.nl

Week Zonder Afval 
juni 2022
Van maandag 30 mei tot en met zondag 
5 juni 2022 gingen we met z'n allen 
de uitdaging aan om zo min mogelijk 
afval weg te gooien. Wil jij ook (weer) 
meedoen? Houd dan deze pagina in 
de gaten voor de #weekzonderafval, 
georganiseerd door Milieu Centraal. Op 
hun website staan de acties van 2022 per 
provincie: ter inspiratie!
 
https://www.milieucentraal.nl/minder-afval/
week-zonder-afval/

MooiMakers werken 
aan een schoner 
Horst aan de Maas
april 2022
In het Limburgse Horst aan de Maas 
pakken bijna 500 vrijwilligers regelmatig 
de afvalgrijper en afvalring op. Sinds kort 
lopen zij in speciale Schouders onder 
Schoon-veiligheidshesjes. Dat zorgt voor 
herkenbaarheid.
 
https://www.horstaandemaas.nl/zwerfafval-
opruimen
https://schoudersonderschoon.nl/actueel/2022/
mooimakers-werken-schoner-horst-maas/

Tiel Tip Top wil 
van Tiel schoonste 
gemeente van 
Nederland maken
mei 2022
In Tiel werken al sinds 2017 tientallen 
vrijwilligers mee aan de opruimacties 
van Tiel Tip Top. Met deze acties willen 
ze Tiel niet alleen schoner maken, maar 
ook socialer. In mei 2022 pakten zij de 
draad van hun gezamenlijke opruimacties 
weer op na de coronaperiode. Hun 
enthousiasme werkt aanstekelijk!
 
https://www.tieltiptop.nl
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Plastic Soup Surfer 
surft 385 kilometer 
voor aandacht 
wegwerpbekers 
juli 2022
385 kilometer. Die afstand vormen 
de 5 miljoen wegwerpbekers die we 
iedere ochtend weggooien, alleen al in 
Nederland. Om hier aandacht voor te 
vragen surfte Merijn Tinga, beter bekend 
als de 'Plastic Soup Surfer', deze 385 
kilometer van Brussel naar Amsterdam. 
 
https://www.plasticsoupsurfer.org/nl/
https://schoudersonderschoon.nl/actueel/2022/
plastic-soup-surfer-surft-385-kilometer-vraagt/

Meer dan 300 
Waalwijkse Zwerf
Afval Pakkers houden 
de buurt schoon 
augustus 2022
ZAP’ers noemen ze zichzelf: de Zwerf-
Afval  Pakkers in de gemeente Waalwijk, 
die op eigen initiatief zwerfafval uit hun 
leefomgeving verwijderen. De gemeente 
ondersteunt de groep vrijwilligers met 
onder meer afvalgrijpers en hulp bij de 
inzameling.
 
https://schoudersonderschoon.nl/
actueel/2022/300-waalwijkse-
zwerfafvalpakkers-houden-buurt/

Gemeenten 
Waalwijk en De Bilt 
winnen award voor 
zwerfafvalaanpak 
juni 2022
De gemeenten Waalwijk en De Bilt zijn 
op 9 juni in de prijzen gevallen tijdens de 
eerste Afvalfonds Verpakkingen Awards. 
Hun zwerfafvalaanpak kon op veel 
waardering rekenen van de jury. Doe je 
voordeel met hun ervaring en neem eens 
contact op!
 
https://schoudersonderschoon.nl/actueel/2022/
gemeenten-waalwijk-bilt-winnen-award/

Zero Waste Week 
Breda laat bezoekers 
zien hoe leuk een 
leven zonder afval 
kan zijn 
juli 2022
Hoe kun je leuk leven zonder afval? Deze 
vraag stond centraal tijdens de Zero 
Waste Week in Breda. Met 32 lezingen, 
workshops en andere evenementen was 
er voor bezoekers van alles te leren, doen 
en zien rond het thema groen leven.
 
https://zerowastenederland.nl
https://schoudersonderschoon.nl/actueel/2022/
zero-waste-week-breda-laat-bezoekers-zien-
leuk/
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Hilversum voor de 
tweede keer in 1 dag 
schoon 
september 2022
2.400 mensen gingen op vrijdag 16 
september de straat op in Hilversum. 
Gewapend met vuilniszak en afvalprikker 
gingen zij net als vorig jaar de uitdaging 
aan: Hilversum in 1 dag schoon.
 
https://hilversum100.nl/event/hilversum-in-1-
dag-schoon-2/
https://schoudersonderschoon.nl/actueel/2022/
hilversum-tweede-keer-1-dag-schoon/

Duizenden 
vrijwilligers helpen 
mee op World 
Cleanup Day 
september 2022
Duizenden vrijwilligers zijn zaterdag 17 
september op pad gegaan om zwerfafval 
op te ruimen. De inzet van deze World 
Cleanup Day: Nederland schoner maken 
én aandacht vragen voor het plastic afval 
dat terechtkomt in andere landen. Veel 
(vrijwilligers)organisaties sloten zich aan 
bij deze aansprekende actie. Eerder was er 
al een speciale scholeneditie.
 
https://www.worldcleanupday.nl
https://schoudersonderschoon.nl/actueel/2022/
duizenden-vrijwilligers-helpen-mee-world-
cleanup/

4.408 kg afval 
opgeruimd tijdens 
Beach Cleanup Tour 
augustus 2022
1.567 vrijwilligers, 4.408 kg zwerfafval 
en 86.954 sigarettenpeuken: de Beach 
Cleanup Tour laat ook dit jaar weer 
indrukwekkende cijfers zien. Van 1 tot en 
met 15 augustus is in 30 etappes de hele 
Nederlandse Noordzeekust opgeruimd.
 
https://www.beachcleanuptour.nl
https://schoudersonderschoon.nl/
actueel/2022/4-408-kg-afval-opgeruimd-
tijdens-beach-cleanup/

Grootste opschoon
actie van Amsterdam 
ooit 
september 2022
Ruim 6.000 basisschoolleerlingen van 
71 Amsterdamse en Weespse scholen 
hebben woensdag 14 september zwerf-
afval opgeruimd. Tijdens de Amsterdam 
Cleanup Day gingen zij de uitdaging aan: 
alle wijken van Amsterdam zwerfafvalvrij 
maken.
 
https://www.amsterdamcleanupday.com
https://schoudersonderschoon.nl/actueel/2022/
grootste-opschoonactie-amsterdam-ooit/

https://hilversum100.nl/event/hilversum-in-1-dag-schoon-2/
https://hilversum100.nl/event/hilversum-in-1-dag-schoon-2/
https://schoudersonderschoon.nl/actueel/2022/hilversum-tweede-keer-1-dag-schoon/
https://schoudersonderschoon.nl/actueel/2022/hilversum-tweede-keer-1-dag-schoon/
https://www.worldcleanupday.nl
https://schoudersonderschoon.nl/actueel/2022/duizenden-vrijwilligers-helpen-mee-world-cleanup/
https://schoudersonderschoon.nl/actueel/2022/duizenden-vrijwilligers-helpen-mee-world-cleanup/
https://schoudersonderschoon.nl/actueel/2022/duizenden-vrijwilligers-helpen-mee-world-cleanup/
https://www.beachcleanuptour.nl
https://schoudersonderschoon.nl/actueel/2022/4-408-kg-afval-opgeruimd-tijdens-beach-cleanup/
https://schoudersonderschoon.nl/actueel/2022/4-408-kg-afval-opgeruimd-tijdens-beach-cleanup/
https://schoudersonderschoon.nl/actueel/2022/4-408-kg-afval-opgeruimd-tijdens-beach-cleanup/
https://www.amsterdamcleanupday.com
https://schoudersonderschoon.nl/actueel/2022/grootste-opschoonactie-amsterdam-ooit/
https://schoudersonderschoon.nl/actueel/2022/grootste-opschoonactie-amsterdam-ooit/


Straatjutters 
Leiderdorp tellen in 
één kwartaal 13.000 
peuken 

december 2022
Al 4 jaar gaat raapgroep Straatjutters 
Leiderdorp wekelijks de straat op, steeds 
in een andere wijk. Om zwerfafval op te 
ruimen, maar ook om de aandacht te 
vestigen op het ‘peukenproject’. Peuken 
bevatten plastic en giftige stoffen. Elke 3 
maanden worden de verzamelde peuken 
geteld. Dat levert de nodige media-
aandacht op. In het laatste kwartaal 
telden de jutters 13.000 peuken.
 
https://schoudersonderschoon.nl/actueel/2022/
straatjutters-leiderdorp-alleen-afval-rapen/

Landelijke campagne 
tegen zwerfafval met 
veel lokale inzet 
vanaf september 2022
Het ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat voerde in 2022 een landelijke 
campagne over zwerfafval. Die richtte 
zich op mensen die bereid zijn zwerfafval 
op te rapen; en vraagt hen dat te blijven 
doen. Veel partijen haakten aan bij de 
campagne. Ook in 2023 is het materiaal 
(zoals posters) gratis beschikbaar. Tip: Een 
aantal gemeenten maakte met behulp 
van formats uit de toolbox eigen posters 
met bekende gezichten en plekken. Dat 
bleek heel goed te werken
 
https://schoudersonderschoon.nl/actueel/2022/
goed-nieuws-landelijke-campagne-zwerfafval/ 
https://schoudersonderschoon.nl/actueel/2022/
resultaten-landelijke-zwerfafvalcampagne-
bekend/
https://schoudersonderschoon.nl/actueel/2022/
campagne-inspiratie-bilt-den-bosch/

Welk type zwerfafval 
past het best bij jou? 
Zoek je Trash Match 

oktober 2022
Ben jij een Doppenraper, Peukenpakker of 
Blikvanger? Zomaar een paar categorieën 
uit de Trash Match opgesteld door social 
designers Maartje de Goede en Lisa 
Strijbosch. Met deze ‘persoonlijkheidstest’ 
weet je direct welk zwerfafval jij kunt 
oprapen. In oktober gingen zij met hun 
test de boer op bij een populair fiets- en 
wandelpad in Utrecht.
 
https://schoudersonderschoon.nl/actueel/2022/
welk-type-zwerfafval-past-best-jou/
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