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samenvatting
Plastic zwerfafval is een wereldwijd groeiend milieuprobleem. Jaarlijks stroomt ongeveer 8 tot 
12 miljoen ton plastic onze oceanen in (Jambeck et al., 2015; Eunomia, 2016). Rivieren worden 
gezien als een belangrijke bron van afval in zee (Lebreton et al., 2017). Afval hoort niet in zee 
en rivieren. Schone rivieren zijn van levensbelang voor Nederland en onze natuur. Resultaten 
van eerdere afvalonderzoeken langs oevers, en de grote hoeveelheden afval die vrijwilligers 
daar jaarlijks opruimen, tonen aan dat onze rivieren vervuild zijn. De onderzoekers van het 
Schone Rivieren-project vinden groot afval, zoals brandblussers, stapels laminaat, meubels 
en elektronica. Ook liggen de rivieroevers vol kleiner afval, zoals piepschuimverpakkingen en 
stukken daarvan, wegwerpplastic en nurdles, de grondstof voor plastic producten.  

Het Schone Rivieren-project is het meest grootschalige afvalonderzoek in de Nederlandse 
rivierdelta. Dit zijn de belangrijkste bevindingen van het onderzoek naar rivieroeverafval langs 
de Maas en de Waal in de periode 2017-2019:  

• Er zijn 152.800 stuks afval geturfd: gemiddeld 496 stuks afval per 100 meter rivieroever;
• 81 procent van het rivierafval bestaat uit plastic;
• Ondefinieerbare	stukjes	plastic	zijn	het	meest	gevonden;
• 25 procent van het gevonden afval is wegwerpplastic;
• Bij	43	procent	van	de	metingen	zijn	nurdles,	ofwel	plastic	korrels	aangetroffen;
• Op	19	meetlocaties	zijn	meer	dan	1200	stuks	afval	per	100	meter	aangetroffen;	
• De belangrijkste bronnen van rivierafval zijn de industrie (waaronder plastic-, bouw-, 

transportsectoren (in het bijzonder binnenvaart) en zandwinning, verondieping en recreatie 
(bewust of onbewust achtergelaten afval, vaak wegwerpplastic).

 
Het Schone Rivieren-project komt o.a. voort uit het Schone Maas-project. Sinds 2013 worden 
er langs de Maas opruimacties langs rivieroevers georganiseerd. In de periode 2013-2018 is er 
bijna 180.000 kilo aan afval opgeruimd langs de Maas en de Waal door een groeiende groep 
deelnemers en betrokken partijen die zich inzetten voor schone rivieren. 

De voorlopige resultaten van het onderzoek laten een duidelijk beeld zien: de rivieren zijn 
vervuild. Actie is nu nodig voor een schone, gezonde en afvalvrije rivierdelta. Met het onderzoek 
brengen we de hoeveelheid en herkomst van het afval in kaart. Om de vervuiling te bestrijden, 
is aanpak bij de bron nodig. Daarom stelt Schone Rivieren drie oplossingsrichtingen voor: 

• Overheid: Voer	effectieve	en	heldere	regelgeving	voor	de	bronaanpak	van	rivierafval	op	
landelijk, regionaal en lokaal niveau. Neem rivierafval op in de Kaderrichtlijn Water. Zorg 
voor krachtige handhaving. 

• Bedrijfsleven: Zet in op een circulaire economie. Stop plastic lekkage. Innoveer en 
investeer in alternatieven. 

• Consumenten: Gebruik minder plastic en stop onnodig gebruik. Hergebruik. Gooi afval 
netjes weg. 

Schone Rivieren is een initiatief van IVN Natuureducatie, Plastic Soup Foundation en Stichting 
De Noordzee. Het project heeft als doel plasticvrije rivieren in 2030.
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Inleiding
Nederland wordt vaak het afvoerputje van Europa genoemd. Grote rivieren monden hier uit 
in	zee	en	voeren	diverse	afvalstoffen	en	afval	mee.	Tegelijkertijd	dragen	we	zelf	ook	bij	aan	
de vervuiling van onze rivieren. Een recent rapport van Natuur & Milieu concludeert dat de 
Nederlandse waterkwaliteit zwaar onder druk staat. Oorzaken zijn onder meer het gebruik van 
bestrijdingsmiddelen en riooloverstort na extreme regenbuien, waarbij door overbelasting 
afvalwater in het oppervlaktewater terechtkomt (Natuur & Milieu, 2019). Daarnaast wordt er 
langs de rivieren geregeld afval gedumpt. Eerdere resultaten van onderzoek langs oevers, en de 
grote hoeveelheden afval die vrijwilligers daar jaarlijks opruimen, tonen aan dat onze rivieren 
vervuild zijn. 

Wereldwijd milieuprobleem
Plastic zwerfafval is een wereldwijd groeiend milieuprobleem. Jaarlijks stroomt ongeveer 8 tot 
12 miljoen ton plastic onze oceanen in (Jambeck et al., 2015; Eunomia, 2016). Rivieren worden 
gezien als een belangrijke bron van afval in zee (Lebreton et al., 2017). De enorme hoeveelheid 
plastic is schadelijk voor onze ecosystemen en de vele diersoorten op onze planeet. 
Zeezoogdieren, vogels en vissen zien het afval aan voor voedsel. Plastic deeltjes zijn inmiddels 
in	meer	dan	660	mariene	soorten	aangetroffen	(Ocean	Conservancy,	2015).	Mogelijke	effecten	
van de inname van plastic op de menselijke gezondheid worden onderzocht. 

Het belang van schone rivieren
Schone rivieren zijn van levensbelang voor Nederland en onze natuur. Met rivierwater uit onder 
andere de Maas wordt drinkwater gemaakt. Sectoren zoals de landbouw en industrie zijn voor 
hun productieprocessen afhankelijk van rivierwater. Mensen recreëren veel en graag langs en 
op de rivieren. Rivieren zijn de habitat van diverse vogel- en vissoorten, zoals de karekiet, kleine 
plevier, brasem, snoekbaars en karper. Het Nederlandse rivierengebied is daarnaast een unieke 
delta met een rijk en bijzonder ecosysteem, en is een belangrijke schakel voor wereldwijde 
trekroutes van vogels zoals de lepelaar. Rivieren (vooral de Rijn) staan in directe verbinding 
met	de	Noordzee	en	zijn	zodoende	een	bron	van	belangrijke	voedingsstoffen	voor	het	mariene	
ecosysteem in de Nederlandse kustwateren. 

Waarom dit rivierafvalonderzoek?
Voor een succesvolle aanpak van rivierafval is kennis nodig. In 2017 startte een grootschalig 
rivierafvalonderzoek naar de hoeveelheid, samenstelling en herkomst van afval in de Maas en 
de Waal. Dit onderzoek is onderdeel van Schone Rivieren, een initiatief van IVN Natuureducatie, 
Plastic Soup Foundation en Stichting De Noordzee. Het doel van het onderzoek is het 
identificeren	van	bronnen	van	afval,	zodat	deze	kunnen	worden	aangepakt.	Met	behulp	
van ‘citizen science’ verzamelen vrijwilligers data over rivierafval; ze gebruiken daarvoor een 
standaard methodiek. 

Deze standaard methodiek is gebaseerd op het OSPAR-protocol voor het monitoren van 
aangespoeld strandafval. In meer dan elf Europese landen wordt dit toegepast. Ook in 
Nederland wordt volgens dit protocol elk kwartaal op vier aangewezen niet-toeristische 
stranden over een lengte van 100 meter gemonitord. Nu al meer dan 15 jaar. Resultaten 
hiervan worden ingevoerd in een online database en geanalyseerd met speciaal ontwikkelde 
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software voor statistiek en data-analyse. De Europese data die al deze strandafvalmonitoringen 
hebben opgeleverd, dienden als essentiële input voor de ontwikkeling van de European Plastics 
Strategy en de totstandkoming van de Europese Richtlijn voor wegwerpplastic en vistuig.  

De resultaten van rivierafvalonderzoek worden ingezet voor het vergroten van het landelijke 
bewustzijn over rivierafval en om aanpak bij de bron mogelijk te maken. Dit draagt bij aan het 
uiteindelijke doel van het project Schone Rivieren: plasticvrije rivieren in 2030. De aanpak van 
Schone Rivieren wordt daarmee een voorbeeld voor andere deltagebieden in de wereld. 

Leeswijzer
De rapportage is opgedeeld in verschillende hoofdstukken. Hoofdstuk 1 geeft inzicht in de 
achtergronden van de eigenschappen van de Nederlandse rivierdelta en hoe afval zich hierin 
beweegt. Het daaropvolgende hoofdstuk beschrijft de methode van het rivierafvalonderzoek 
van het Schone Rivieren-project. In hoofdstuk 3 zijn de resultaten van het onderzoek 
beschreven, en in hoofdstuk 4 de resultaten van de opruimacties. Hoofdstuk 5 schetst het 
beleidskader en hoofdstuk 6 bevat oplossingsrichtingen voor een afvalvrije delta. 

6
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Achtergrond: het afval in de 
Nederlandse delta
In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe afval in de Nederlandse delta terechtkomt, en welke 
factoren een rol spelen in het gedrag van (drijvend) afval. Deze inzichten zijn belangrijk voor 
de interpretatie van de onderzoeksresultaten. Nederland is een delta, een laaggelegen land 
ontstaan uit een samenspel van water in de rivieren en de Noordzee. Het rivierengebied 
bestaat uit het stroomgebied van de Maas, Rijn, Waal, IJssel en Lek. De Rijn komt bij Lobith vanaf 
Duitsland ons land binnen. Deze splitst zich in de Waal, Lek en IJssel, die via de Zuidwestelijke 
Delta en de IJsselvallei uitmonden in de Noordzee en het IJsselmeer. 

Elk van deze rivieren heeft zijn eigen karakter, dat samenhangt met de stroming van het water. 
Ze vormen samen een dynamisch gebied, en in natte periodes verhoogt de waterstand en 
komen de uiterwaarden onder water te staan. Deze natte periodes kunnen worden veroorzaakt 
door een toename van smeltwater uit het Alpengebied, of door hevige regenval in het 
stroomgebied van de Rijn of de Maas. 

Invloed van het getij
Daarnaast speelt het getij een belangrijke rol in de waterbeweging van riviermondingen van 
een delta. Bij vloed verhoogt de waterstand en kunnen rivieren minder makkelijk uitstromen. 
Hierdoor verhoogt de waterstand in de rivier zelf ook. Stroomopwaarts heeft het getij minder 
invloed, hoewel bij Lith aan de Maas en Zaltbommel aan de Waal het verschil tussen eb en 
vloed 30-40 cm kan zijn. 

Invloed van wind en stroming
De richting en de sterkte van de stroming in de rivier bepalen hoe drijvend afval via rivieren 
naar zee stroomt en wordt afgezet op rivieroevers. De richting is afhankelijk van het getij: 
tijdens eb stroomt het afval richting zee en tijdens vloed kan het over de rivier richting land 
stomen. De sterkte van de stroming is afhankelijk van de hoeveelheid water, de aanwezigheid 
van kribben, de vorm van de rivier, de diepte en breedte, en de ligging van uiterwaarden. 

De verschillen tussen de Maas en de Waal, en de invloed op de stroming van afval 
De Maas en de Waal verschillen op diverse punten. Om te beginnen in hun vorm. De Waal 
is een rechte rivier met weinig bochten. De randen van de vaargeul zijn vastgelegd met 
zogenaamde kribben; dit vermindert de erosie van de oever en houdt de vaargeul op diepte. 
Deze kribben hebben de eigenschap de snelheid van de stroming aan de oever te verlagen. 
Hierdoor wordt minder afval in het water meegenomen, en kan het worden afgezet op de 
rivieroever. 

De Maas heeft juist veel bochten. Hierdoor kunnen verschillen ontstaan tussen stromingen in 
de binnen- en de buitenbocht. In een buitenbocht stroomt het water sneller, waardoor meer 
afval wordt meegenomen en er minder blijft liggen. In de binnenbocht stroomt het langzamer, 
waardoor er meer afval kan blijven liggen. De Maas is daarnaast een sterk gestuwde rivier 
waardoor de waterstand per uur kan verschillen en er dus vaker afzetting van afval op de 
oevers plaats kan vinden.
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Ook	speelt	de	helling	van	de	oever	een	rol:	hoe	flauwer	de	helling,	hoe	meer	afval	achterblijft.	
Een andere factor is de wind. Harde wind kan ervoor zorgen dat het water wordt opgestuwd 
en er golven ontstaan. In Nederland is de overheersende windrichting het zuidwesten, wat 
betekent dat tijdens stormachtig weer drijvend afval kan worden afgezet op noordoostelijk 
gelegen oevers. De diepte en de breedte van rivieren hebben invloed op de stroomsnelheid. 
Tussen Maas en Waal zijn er verschillen in diepte en breedte; hoe deze precies de afzet van 
afval beïnvloeden, is afhankelijk van plaatselijke eigenschappen. 
De	mate	en	het	type	begroeiing	van	oevers	heeft	bovendien	een	effect	op	het	vasthouden	of	
afspoelen van afval. Ook het gebruik van de rivieren door scheepvaart of recreatieve vaart heeft 
waarschijnlijk invloed op het opwerpen van afval uit de waterkolom naar de oevers. Wanneer 
een zwaar beladen schip over de rivier vaart, zorgt deze voor het terugtrekken van het water 
aan de oevers gevolgd door het overspoelen van de oevers. 

Tijdens periodes met hevige regenval of hoogwater treden de rivieren buiten de vaargeul en 
overstromen de uiterwaarden. De Maas is een regenrivier1 en zorgt dus voor een hoge afvoer 
bij veel regenval. De Rijn is een gemengde rivier; de afvoer wordt bepaald door een combinatie 
van regenval en smeltwater. Omdat het in Nederland vooral in het voor- en najaar veel 
regent, is de afvoer van de Maas in deze perioden hoger. Het smelten van de gletsjers in het 
Alpengebied is in het voorjaar het sterkst. In combinatie met hevige regenval is op de Rijn, en 
dus ook de Waal, de afvoer in het voor- en najaar hoog. Na deze hoge afvoer wordt er daarom 
meer zand en slib op de rivieroevers afgezet. Om dezelfde reden kan er ook meer afval op de 
rivieroevers	worden	aangetroffen.	

Hoe komt afval in rivieren?
In afgelopen decennia is de wereldwijde productie van plastic enorm gestegen. Ook in 
Nederland consumeren vrijwel alle sectoren steeds meer plastic. Volgens een recent rapport 
van	CE	Delft	neemt	de	jaarlijkse	hoeveelheid	op	de	markt	gebracht	plastic	nog	steeds	toe.	De	
jaarlijkse omzet van de Europese plastic industrie bedraagt volgens de branchevereniging voor 
Europese plasticproducenten meer dan 350 miljard euro (Plastics Europe, 2019). In Nederland 
worden er jaarlijks 26 miljard plastic voedselverpakkingen gebruikt (ING, 2019). Een deel 
daarvan belandt in het milieu. Ingeschat wordt dat een gemiddelde Europeaan 31 kilo plastic 
verpakkingsmateriaal	per	jaar	verbruikt	(EC,	2014).	

In 2017 is ongeveer 1.900 kiloton plastic op de markt gebracht in Nederland en is ongeveer 
1.650	kiloton	plastic	afval	verwerkt	(CE	Delft,	2019).	Daarvan	nam	de	hoeveelheid	verwerkt	afval	
van plastic verpakkingen tussen 2013 en 2017 met 10 procent toe, van 463 naar 512 kiloton per 
jaar (Afvalfonds Verpakkingen, 2018; Nedvang, 2014). Slechts 48 procent van de ingezamelde 
plastic verpakkingen wordt gerecycled, de rest wordt verbrand voor energieopwekking en leidt 
tot	CO2-uitstoot	(CE	Delft,	2019;	ING,	2019).

Niet alleen verpakkingen komen in het milieu terecht, maar ook grote hoeveelheden grondstof 
van plastic producten, zogenaamde nurdles2 ofwel plastic korrels. Er wordt ingeschat dat 
jaarlijks tussen de 58-70 miljoen ton nurdles in Europa geproduceerd worden (Hann et al.,2018). 

1 Het water in een regenrivier is afkomstig van regen- en/of grondwater.
2	 Nurdles	ofwel	plastic	korrels	zijn	een	halffabricaat	voor	plastic	producten.	Bij	de	productie,	de	verwerking	en	
het transport van nurdles kan lekkage naar het milieu plaatsvinden.
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Zowel bij de productie van de grondstof als bij het transport en de verwerking vindt er verlies 
naar het milieu plaats. Er zijn beperkte gegevens beschikbaar van lekkage. Volgens schattingen 
gaat het in Europa van minimale lekkage van 15.000 tot maximaal 165.000 ton nurdles per jaar 
(Eunomia, 2018). Hierbij gaat het dus om lekkage van miljoenen plastic korrels. 
Dat afval in de rivieren van de Nederlandse delta terechtkomt heeft verschillende oorzaken. Dit 
zijn de belangrijkste: 
• Bewust of onbewust achterlaten van afval op straat of in de natuur door gebruikers;
• Slecht/slordig afvalmanagement rondom en op bedrijventerreinen;
• Slecht/slordig afvalmanagement in havens en door de binnenvaartsector;
• Dumping van grof- en huishoudelijk afval;
• Storten van vervuilde grond bij verondieping3;  
• Riooloverstort op oppervlaktewater;
• Afval dat vanuit buurlanden, via de Maas en Rijn, binnenstroomt. 

Directe gevolgen van afval in rivieren 
Afval in rivieren vormt een bedreiging voor de natuur. In gebieden waar uitgestrekte 
uiterwaarden of aangrenzende zandwinningsplassen naast de rivier bestaan, wordt vaak 
grote waarde gehecht aan natuurontwikkeling en het behoud van bijzondere soorten. Ook in 
gebieden die niet bestempeld zijn als natuurgebied komen vaak veel dieren voor, zoals (trek-)
vogels, vee en zoetwatervissen. Aangespoeld afval kunnen zij aanzien voor voedsel en opeten, 
met dodelijke gevolgen. Gebieden langs de rivieren worden ook gebruikt als weiland voor vee 
van	lokale	boeren.	Ook	hier	wordt	zwerfafval	aangetroffen.	Vaak	wordt	er	op	deze	plekken	
gemaaid, waardoor dit afval wordt versnipperd. In de afgelopen jaren waren er verschillende 
meldingen van koeien die overleden door het eten van versnipperde stukken blik (LTO, 2019). 

Meer onderzoek nodig naar ecologische gevolgen van afval in rivieren
Hoewel er veel onderzoek is gedaan naar de gevolgen van afval in het mariene ecosysteem, 
is	er	beperkte	wetenschappelijke	ecologische	kennis	over	het	effect	van	zwerfafval	in	de	
riviersystemen wereldwijd, ook in Nederland. Het is noodzakelijk dat er meer onderzoek wordt 
gedaan	naar	de	ecologische	effecten	van	zwerfafval	in	de	Nederlandse	delta.	

Economische schade
Naast schade aan de natuur is er ook economische schade. De Unie van Waterschappen 
luidde recent de alarmbel (Unie van Waterschappen, 2018). De waterschappen worden 
geconfronteerd met zwerfafval bij het zuiveren van afvalwater, en dat leidt tot aanzienlijke 
kosten (Unie van Waterschappen, 2019). In het bijzonder worden hygiënische doekjes genoemd 
als oorzaak van verstoppingen van leidingen en pompen. Opruimkosten van zwerfafval in 
riviergebieden lopen inmiddels in de miljoenen per jaar (Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten; 
Rijkswaterstaat, 2019). 

3 Verondieping is het proces waarbij een diepe plas na zandwinning wordt opgevuld met baggerspecie, waar-
door	meer	dieptevariatie	ontstaat.	Dit	is	ten	behoeve	van	de	diversiteit	van	de	flora	en	fauna	in	de	plas.
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Bijdrage rivierafval aan 
wereldwijde plasticsoep
Vaak wordt de algemene aanname gedaan 
dat rivieren voor 80 procent bijdragen 
aan de wereldwijde hoeveelheid (plastic) 
afval in zee (UNEP & GRID-Arendal, 2016). 
Een exacte onderbouwing, gebaseerd 
op langdurige monitoring van rivierafval, 
ontbreekt echter. Daarnaast zijn er veel 
regionale verschillen tussen riviersystemen 
die de bijdrage kunnen beïnvloeden. 
Modellen die berekenen hoeveel afval er via 
de Nederlandse rivieren in zee terechtkomt 
staan nog in hun kinderschoenen. Hierdoor 
kunnen we de exacte bijdrage van rivierafval 
aan de vervuiling van de zee nog niet goed 
inschatten. Het grootschalige en langdurige 
monitoringsprogramma van Schone Rivieren 
helpt om dit inzichtelijk te maken, door 
kennis te verzamelen over de hoeveelheden, 
samenstelling en transport van rivierafval. 

 ‘Onderzoek naar plastic in 
riviersystemen is cruciaal 

om te begrijpen waar plastic 
vandaankomt, waar het heen 
stroomt, en hoelang het duurt 

voordat het de zee bereikt. 
Deze nieuwe inzichten 

kunnen worden gebruikt 
om preventie-, mitigatie- 
en opruimstrategieën te 

optimaliseren.’ 

Dr. ir. Tim van Emmerik, Assistent 
Professor Hydrologic Sensing 

Universiteit Wageningen
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Methode
In dit hoofdstuk wordt de methodiek van het rivierafvalonderzoek toegelicht. Het doel van het 
onderzoek is om te beschikken over betrouwbare wetenschappelijke data over rivieroeverafval. 
Door het uitvoeren van langdurig onderzoek worden hoeveelheden, typen, hotspots, trends, 
bronnen en verspreiding van rivieroeverafval in de Nederlandse delta inzichtelijk, zodat het 
probleem bij de bron kan worden aangepakt.  

Vanuit de overheid is er op dit moment geen monitoringsprogramma. Met structurele en 
langdurige monitoring op de Nederlandse rivieroevers bouwt het Schone Rivieren-project aan 
een betrouwbare wetenschappelijke dataset. Met deze waardevolle informatie kunnen gericht 
beleid en lokale, regionale en nationale maatregelen worden geformuleerd en uitgevoerd. 

Monitoring op rivieroevers
Het OSPAR4-monitoringsprotocol voor strandafval was samen met het rivierafvalonderzoek 
van Schone Maas Limburg, de basis voor het monitoringsprotocol dat voor rivierafval is 
ontwikkeld.	Het	protocol	voor	rivieroeverafval	bestaat	uit	een	handleiding,	turflijst	en	fotogids5. 
De monitoring van rivieroeverafval wordt uitgevoerd over een lengte van 100 meter, vanaf de 
eerste hoogwaterlijn tot aan de waterrand. Het monitoren omvat een telling van macroafval 
(<50 cm) en een microplastic (<5 mm) detailmeting van de strooisellaag6. De metingen worden 
uitgevoerd in het voor- en najaar. De meetlocaties zijn bepaald op basis van de volgende 
voorwaarden: 
• De mogelijkheid voor het uitvoeren van de OSPAR-methode; aanwezigheid van een oever 

die bij hoogwater kan onderlopen; 
• Goede toegankelijkheid van het gebied; geen verboden terrein, hekken et cetera; 
• Goede verspreiding langs de lengte van de rivieren en de oeverkant; 
• Goede verspreiding van locaties in stedelijke/industrie- en natuurgebieden.

Daarnaast wordt er rekening gehouden met de aanwezigheid en invloed van zogenaamde 
kunstwerken zoals bruggen, sluizen, gemalen, stuwen en veerponten. 

Turflijst
De	turflijst	bestaat	uit	109	soorten	afval	en	9	categorieën	materiaal	(plastic,	rubber,	textiel,	
papier, hout, metaal, glas, sanitair en medisch). De gevonden afvalitems worden hierop geturfd. 
Tijdens de detailmeting van de strooisellaag wordt een oppervlak van 50x50 centimeter 
aangespoeld organisch materiaal onderzocht op de aanwezigheid van nurdles. Deze plastic 
korrels worden geteld. 

Hotspots 
Een hotspot is een plek op een rivieroever waar uitzonderlijk veel afval en/of plastic korrels 
worden	aangetroffen.	De	meetlocatie	wordt	als	afvalhotspot	bestempeld	als	er	meer	dan	1200	
stuks	afval	zijn	aangetroffen	op	100	meter.	Als	er	bij	de	detailmeting	meer	dan	400	plastic	
korrels	per	vierkante	meter	worden	aangetroffen,	wordt	de	locatie	bestempeld	als	nurdle	
hotspot. Deze grenswaarden zijn gebaseerd op de 5 procent meetlocaties met de meeste stuks 

4 Verdrag inzake de bescherming van het mariene milieu in het noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan
5 Deze zijn toegankelijk via www.schonerivieren.org.
6 Op de hoogwaterlijn van een rivier wordt vaak een laag organisch materiaal afgezet. Dit noemen we de strooi-
sellaag. Vaak zijn nurdles, ofwel plastic korrels, vermengd met deze strooisellaag.

http://www.schonerivieren.nl
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afval of plastic korrels. Een hotspot kan 
betekenen dat er vlakbij een directe 
bron van vervuiling is, zoals moedwillige 
dumping, riooloverstort, verondieping, 
lozing/lekkage van plastic korrels, of 
achtergelaten recreatieafval.

Inzet van citizen science
Het rivierafvalonderzoek wordt 
gedaan met behulp van citizen 
science (burgerwetenschap). Jaarlijks 
organiseert Schone Rivieren trainingen 
om vrijwilligers op te leiden tot 
rivierafvalonderzoekers. Elk koppel 
van twee vrijwilligers krijgt een 
rivieroever toegewezen waar ze twee 
keer per jaar monitoringen uitvoeren 
aan de hand van het protocol. De 
vrijwilligers voeren de verzamelde 
data in een online database in. Na 
elke monitoringsperiode worden alle 
data door onderzoekers van Stichting 
De Noordzee gecontroleerd en 
geanalyseerd met verschillende tools 
voor data-analyse. Ook doet Stichting 
De Noordzee een kwaliteitscontrole, 
met referentiemetingen die verspreid 
liggen tussen de monitoringsgebieden, 
om de betrouwbaarheid van de 
data en het onderzoek te waarborgen. Daarnaast zijn er, na elke monitoringsperiode, 
terugkombijeenkomsten	om	de	resultaten	te	bespreken	en	verifiëren.	

De vrijwillige onderzoekers worden daarnaast getraind om rivierafval met leesbare merken 
te registeren met de Litterati-app7. Hiermee wordt duidelijk welke productmerken het meest 
worden	aangetroffen,	zodat	bedrijven	hierop	kunnen	worden	aangesproken.	

Tevens wordt binnen Schone Rivieren onderzoek gedaan naar citizen science door de 
Universiteit Leiden8. Door de motivatie en ervaringen van de vrijwilligers te bestuderen, worden 
succesfactoren en barrières van citizen science in kaart gebracht. 

7 Litterati is een app waarin gebruikers opgeruimd zwerfafval kunnen registeren en in beeld brengen.
8	 Lees	hier	het	Citizen	Science	Schone	Rivieren-rapport	van	de	Universiteit	Leiden:		https://www.schonerivieren.
org/images/Downloads/Rapport_Citizen_Science_Schone_Rivieren_mei_2018_UL.pdf

 ‘Met de inzet van citizen science 
kan met hulp van vrijwilligers 

enorm veel waardevolle informatie 
worden verzameld. Deze 

informatie kan gebruikt worden 
voor onderzoeksdoeleinden. 

Het stimuleert daarnaast 
bewustwording, creativiteit, en biedt 

een platform waardoor mensen 
kunnen bijdragen aan wetenschap 

en in actie kunnen komen voor 
een maatschappelijk doel. Door 

middel van citizen science worden 
wetenschap en maatschappij dichter 

bij elkaar gebracht.’ 

Dr. A.M. Land-Zandstra, Assistant Professor 
Science	Communication	Leiden	University

https://www.schonerivieren.org/images/Downloads/Rapport_Citizen_Science_Schone_Rivieren_mei_2018_UL.pdf
https://www.schonerivieren.org/images/Downloads/Rapport_Citizen_Science_Schone_Rivieren_mei_2018_UL.pdf
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Belangrijkste bevindingen: wat, 
waar en wanneer?
Dit hoofdstuk beschrijft de voorlopige bevindingen van het onderzoek naar rivieroeverafval. 
Er zijn verspreid over vier periodes (het najaar van 2017 en 2018 en het voorjaar van 2018 en 
2019) in totaal 391 metingen gedaan op 211 locaties langs de Maas en de Waal. Deze metingen 
zijn uitgevoerd door 354 opgeleide rivierafvalonderzoekers. Daarnaast zijn er controlemetingen 
gedaan door Stichting De Noordzee. 

In tabel 1 staat het overzicht van metingen en periodes. In het najaar van 2018 kon niet op 
alle meetlocaties onderzoek worden gedaan, door de begroeiing op de oever of door slechte 
bereikbaarheid van de meetlocatie.

In totaal zijn er 152.800 stuks afval geturfd: gemiddeld 496 per 100 meter rivieroever. Tussen 
de Maas en de Waal zijn er verschillen in hoeveelheden en samenstelling van het afval. Langs 
de	Maas	zijn	gemiddeld	630	stuks	afval	per	100	meter	aangetroffen,	langs	de	Waal	232.	
Daarnaast zijn er verschillen tussen de seizoenen. In het najaar wordt er gemiddeld vier keer 
zo	weinig	afval	aangetroffen	als	in	het	voorjaar.	Opvallend	is	dat	in	het	grensgebied	van	de	
Maas duidelijke verschillen zijn tussen 
voor- en najaar: in het voorjaar ligt het 
gemiddelde op 955 stuks afval per 100 
meter, in het najaar op 212 stuks. Dit 
kan erop wijzen dat er meer afval in het 
voorjaar ons land binnenstroomt dan in 
het najaar. 

Jaar Periode Aantal metingen

2017 september – oktober 17
2018 februari – maart 122
2018 oktober – november 83
2019 februari – maart 169

Identificatie van bronnen van het afval
Om een beeld te krijgen van de verschillende bronnen van het afval is de methode van Tudor 
& Williams voor brontoewijzing in de zuidelijke Noordzee (Veiga et al., 2016) toegepast op 
rivieren. Tudor & Williams wijzen verschillende soorten afval toe aan verschillende bronnen 
door een waarschijnlijkheidsbenadering. Voor het rivierafval zijn door Stichting De Noordzee 
vier verschillende categorieën opgesteld die een mogelijke bron van vervuiling zijn in het 
rivierengebied: riooloverstort, recreatie (bewust of onbewust achtergelaten afval, vaak 
wegwerp	plastic),	industrie	en	dumpingen.	Alle	soorten	afval	op	de	turflijst	worden	met	de	
waarschijnlijkheidsbenadering beoordeeld op de mogelijkheid te behoren tot bovenstaande vijf 
broncategorieën. 

Elk	afvaltype	op	de	turflijst	heeft	voor	elke	broncategorie	een	score	van	waarschijnlijkheid	
gekregen. In de categorie riooloverstort heeft sanitair afval dat makkelijk door het toilet 
gespoeld kan worden de hoogste waarschijnlijkheidswaarde. Voorbeelden zijn wattenstaafjes, 
condooms en tampons. Tot de categorie recreatie/consumenten behoren onder andere 
voedsel- of drankverpakkingen, wegwerpbestek en materialen van sportvissers. Industrieel 
afval wordt vaak gekenmerkt door piepschuim of grote stukken verpakkingsmateriaal. In de 
categorie dumpingen krijgen rubberen banden en bijvoorbeeld vloerbedekking een hoge score 
van waarschijnlijkheid.  
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Monitoringslocaties

81 procent van het rivierafval is plastic
De afvalsamenstelling per 100 meter rivieroever laat zien dat het meeste afval plastic is: 81 
procent. Andere materialen leveren een bijdrage van 5 procent (papier, metaal en glas) of 
minder (textiel 2 procent, rubber en hout 1 procent). De samenstelling verschilt tussen de 
seizoenen. In het najaar is er gemiddeld een kleinere bijdrage van plastic afval: 67 procent, 
tegenover 85 procent in het voorjaar. Daarbij wordt er in het najaar relatief meer papier 
(10 procent), metaal (11 procent) en glas (7 procent) gevonden. Dit kan het gevolg zijn van 
achtergelaten recreatieafval in de zomer. 

Figuur 1: Monitoringslocaties langs de Maas en de 
Waal vanaf 2017 t/m voorjaar 2019

Figuur 2: Samenstelling van het afval per 100 meter rivieroever.
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Top 15 meest gevonden afval 
Van	de	496	stuks	afval	die	gemiddeld	per	100	meter	worden	aangetroffen,	zijn	er	217	
kleine	ondefinieerbare	stukjes	hard	of	zacht	plastic	–	inclusief	piepschuim.	In	Tabel	2	is	de	
Top 15 meest gevonden afvalitems opgenomen en een indicatie van bronnen op basis van 
waarschijnlijkheidsbenadering (zie hoofdstuk Methode). Van deze stukjes plastic is de bron 
lastig te herleiden. Het uiteenvallen van grote stukken plastic en piepschuim tot kleinere stukjes 
en folies lijkt al te beginnen in de rivieren of eerder. Op sommige meetlocaties lagen zoveel 
kleine stukjes piepschuim dat het onmogelijk was ze stuk voor stuk te tellen. 

Op	de	tweede	plaats	in	de	top	15,	na	de	ondefinieerbare	stukjes	plastic,	staan	
wegwerpverpakkingen zoals snoep-, snack- en chipsverpakkingen. Op plaats drie staan plastic 
drankverpakkingen en onderdelen daarvan (doppen en wikkels). In totaal is 25 procent van al 
het gevonden afval wegwerpplastic. Het gaat hier behalve om voedselverpakkingen ook om 
bijvoorbeeld	plastic	bekers,	plastic	bestek	en	plastic	sigarettenfilters9. Een ander belangrijk 
type afval uit de top 15 is sanitair afval. Op de rivieroevers liggen onder andere wattenstaafjes, 
maandverbandverpakkingen en sanitaire doekjes. 

9	 Sigarettenfilters	bevatten	celluloseacetaat,	een	type	plastic.

# Type Gemiddeld aantal 
per 100m rivieroever

Indicatie bronnen

1 Ondefinieerbare	stukken	zacht/hard	
plastic en folie plastic <50cm (inclusief 
piepschuim)

217 Diverse bronnen

2 Snoep-, snack- en chipsverpakkingen 
en lollystokjes

29 Recreatie/ industrie

3 Plastic	drankverpakkingen	(flessen,	
wikkels en doppen)

27 Recreatie/ industrie

4 Plastic voedselverpakkingen (o.a. 
frietbakjes)

9 Recreatie/ industrie

5 Plastic wattenstaafjes 8 Riooloverstort
6 Diversen herkenbare plastic stukken 8 Recreatie/ dumping/ 

industrie
7 Diversen textiel (o.a. sanitaire doekjes) 8 Recreatie/ dumping
8 Stukjes touw met diameter <1cm 6 Recreatie (o.a. 

sportvisserij) /industrie
9 Glazen potten en/of delen daarvan o.a. 

van voedsel- en drankverpakkingen
6 Recreatie/ dumping

10 Drankblikjes 4 Recreatie
11 Plastic bekers of delen daarvan 4 Recreatie
12 Sigarettenfilters 4 Recreatie
13 Maandverband of verpakkingen 

daarvan
3 Riooloverstort

14 Plastic bestek 2 Recreatie
15 Plastic speelgoed 2 Recreatie/ dumping
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Figuur	3:	Hotspotkaart	van	de	Maas	en	de	Waal.	Cirkels	geven	hotspots	op	basis	van	het	aantal	
gevonden items weer (>1200) en de vierkanten de hotspots op basis van de dichtheid aan 
plastic korrels in de hoogwaterlijn (>400 stuks/m2). 
https://localfocus2.appspot.com/5d9f4c7571748 

Hotspots: 19 meetlocaties met meer dan 1200 stuks
Er	zijn	op	negentien	meetlocaties	meer	dan	1200	stuks	afval	op	100	meter	aangetroffen.	Deze	
hotspots	bevinden	zich	allemaal	aan	de	Maas	(zie	figuur	3).	Ze	zijn	waargenomen	in	het	voorjaar	
van 2018 (10) en het voorjaar van 2019 (9). Vier van deze locaties waren in beide jaren een 
hotspot. Opvallend is de grote concentratie hotspots in het zuiden van Limburg langs de Maas. 
Dit kan betekenen dat er veel afval vanuit België en Frankrijk ons land binnenstroomt. Een van 
de aanwijzingen hiervoor zijn de gevonden Franstalige verpakkingen (zie foto’s). 

https://localfocus2.appspot.com/5d9f4c7571748 
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Op de hotspots is het percentage plastic nog hoger dan gemiddeld (89 versus 81 procent). 
Daarnaast hebben sanitair afval (5 procent) en textiel (3 procent) een groter aandeel (<1 
procent). De relatief grotere aanwezigheid van sanitair afval wijst op riooloverstort. Er bevinden 
zich 352 rioolwaterzuiveringsinstallaties in Nederland, waarvan een aantal langs de Maas en de 
Waal.  

Exacte informatie over hoe vaak en wanneer er riooloverstort plaatsvindt, is niet bekend. 
Zoals in hoofdstuk 1 beschreven, ondervinden waterschappen problemen met zwerfafval bij 
zuivering. Er is nog onvoldoende bewustzijn over wat er wel en niet door het toilet mag worden 
gespoeld. Sanitair afval, zoals wattenstaafjes, tampons en maandverband, belanden daardoor 
in de rivier. 

nurdles bij 43 procent van de metingen 
Tijdens	168	van	de	392	metingen	(43	procent)	zijn	nurdles	(plastic	korrels)	aangetroffen.	Dit	
gebeurde	voornamelijk	op	locaties	in	het	zuiden	van	Limburg	en	langs	de	Rijn	(zie	figuur	3),	
waar de concentratie industriegebieden relatief hoog is. Op twintig van de metingen stelden we 
een nurdle-hotspot vast. De hoogst waargenomen concentratie is 4448 granulaatkorrels per 
vierkante meter. Het grootste deel van de nurdle-hotspots in het zuiden van Limburg liggen op 
een	locatie	benedenstrooms	van	het	industriegebied	Chemelot.	

Figuur 5:  Lekkage van nurdles

Chemelot	is	het	grootste	industriegebied	van	Zuid-Limburg.	Er	bevinden	zich	meerdere	
chemische bedrijven, waaronder plasticproducenten. Ook is er een grote industriële 
afvalzuiveringsinstallatie,	die	het	afvalwater	van	Chemelot	verwerkt	en	uiteindelijk	loost	in	de	
Maas.	Ondanks	verschillende	maatregelen,	waaronder	de	plaatsing	van	een	filter	om	plastic	
korrels op te vangen bij overstort, lijkt het probleem van lekkage nog niet opgelost. Er zijn meer 
maatregelen nodig om dit verlies te voorkomen. 
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Figuur 4 Nurdles (plastic korrels) hotspot.
https://localfocus2.appspot.com/5d9f4bfa2a0dc

Recreatie en industrie zijn de belangrijkste bronnen van 
rivierafval
Het	meeste	afval	dat	langs	de	Maas	en	Waal	werd	aantroffen	is	afkomstig	van	recreatie	(39	
procent)	en	de	industrie	(33	procent)	(zie	figuur	6).	De	bronnen	van	de	industrie	zijn	divers	
en bestaan uit verschillende sectoren waaronder de plastic-, bouw-, transportsector (in het 
bijzonder binnenvaart) en zandwinning en verondieping. Dit kunnen zowel buitenlandse 
als	Nederlandse	bedrijven	betreffen.	Daarnaast	is	20	procent	te	herleiden	tot	dumpingen.	
Riooloverstorten dragen voor 8 procent bij aan de vervuiling van de rivieren. 

Figuur 6: Bronnen rivierafval

https://localfocus2.appspot.com/5d9f4bfa2a0dc
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Daarnaast is recreatie een grote bron. Het gaat hier om bewust of onbewust achtergelaten 
afval op rivieroevers en dat door verwaaiing in de rivier of op de oever terecht is gekomen. 
Dit betreft o.a. afval zoals wegwerpplastic en blikjes. Rivieroevers worden vaak gebruikt voor 
diverse vormen van recreatie waaronder sportvisserij. De recreatiegebieden langs de rivieren 
liggen over het algemeen afgelegen en buiten bereik van sociale controle en toezicht. Daarnaast 
zijn er vaak geen afvalvoorzieningen aanwezig, zoals prullenbakken. Het is opvallend dat er in 
het najaar (na het recreatieseizoen) en langs de oevers van de Waal meer recreatief afval wordt 
aangetroffen	dan	in	het	voorjaar	en	langs	de	oevers	van	de	Maas.	Dit	kan	erop	duiden	dat	er	
meer gerecreëerd wordt aan de Waal; dit lijkt ook logisch gezien de hogere bevolkingsdichtheid 
in dit gebied. Mogelijk spelen hierbij ook de toegankelijkheid en de mate en het type van 
begroeiing in het zomerseizoen een rol.

Top 5 meest gevonden merken

Top 5 meest gevonden wegwerpplastic
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Overige bevindingen
Het is nog niet te zeggen of stroming en 
wind van invloed zijn op de hoeveelheden 
afval op de meetlocaties. Er zijn wat dit 
betreft bijvoorbeeld nog geen verschillen 
waargenomen tussen de linker- en 
de rechteroever en de binnen- en 
buitenbocht van de rivieren. Binnen het 
rivierafvalonderzoek zullen hierover meer 
gegevens worden verzameld, en zal meer 
onderzoek worden gedaan naar de rol van 
wind en stroming. 

Bijzondere afvalitems
• Leesbril
• Raamkozijn
• Inktpatronen voor printer
• Zwangerschapstest
• Warmwaterkruik
• Vliegenmepper
• Brandblusser

20
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Opruimen langs de Maas en Waal: 
vrijwilligers in actie
Op verschillende momenten in het jaar worden er opruimacties georganiseerd langs rivieren. 
In dit hoofdstuk staan de resultaten van deze acties langs de Maas en Waal beschreven. Sinds 
2013 zijn langs de Maas opruimacties op de rivieroever georganiseerd door verschillende 
partijen en veelal gecoördineerd door IVN. In 2015 startten opruimacties langs de Waal. De 
acties worden georganiseerd vanaf begin maart tot half mei (na de hoogwaterperiode in het 
voorjaar) en/of na het recreatieseizoen (in het najaar). 

Organisatie van opruimacties
De locaties waar wordt opgeruimd worden vaak aangewezen door gemeenten en 
terreineigenaren (naast de gemeenten zijn dat onder andere Rijkswaterstaat, waterschappen, 
Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en provinciale landschappen). Vervolgens melden 
zich verenigingen en/of groepen vrijwilligers bij de gemeenten of terreineigenaren, en wordt 
afgesproken op welk moment wordt opgeruimd. 

Naast de bij IVN bekende opruimacties wordt er door diverse (groepen) mensen zelfstandig 
afval opgeruimd langs de rivieren. Met name op de recreatiestrandjes gebeurt dit maandelijks, 
soms zelfs wekelijks. Opruimacties die worden gecoördineerd door IVN worden geregistreerd in 
GeoWeb10, inclusief locatie, aantal vrijwilligers en aantal opgehaalde vuilniszakken. 

Bijna 180.000 kilo afval opgeruimd tussen 2013-2018
In de periode 2013-2018 zijn er bij de door IVN gecoördineerde opruimacties 32.116 
vuilniszakken van 60 liter gevuld met rivierafval. Dit gebeurde op 1004 trajecten van 1 à 2 
kilometer langs de Maas en de Waal. Uitgaande van een gemiddeld gewicht van 5,5 kilo, 
betekent dit dat er in die periode meer dan 176.638 kilo aan rivierafval is opgeruimd van de 
Maas- en Waaloevers, gemiddeld 30.000 kilo per jaar. De hoeveelheden afval kunnen variëren 
per periode, afhankelijk van verschillende factoren zoals variaties in hoog- en laagwater, 
weersomstandigheden zoals storm, en golfbewegingen in de rivier. 

Sterke groei vrijwilligers en partijen bij opruimacties
De maatschappelijke aandacht voor zwerfafval langs de rivier groeit, net als de inzet bij 
opruimacties. Tussen 2013 en 2018 groeide het aantal deelnemers dat zich jaarlijks inzet van 
690 naar bijna 4000. Daarnaast groeide het aantal partijen dat is betrokken bij het opruimen 
van rivieroevers van zestien naar bijna tachtig. Hieronder zijn provincies, gemeenten, 
Rijkswaterstaat, haven- en andere bedrijven, en natuur- en milieuorganisaties. 

10	 GeoWeb	is	een	online	geografisch	informatiesysteem	van	Rijkswaterstaat	waarin	ruimtelijke	informatie	kan	
worden weergegeven. Link naar Schone Rivieren-opruimlocaties: https://geoservices.rijkswaterstaat.nl/ext/geoweb51/
index.html?viewer=SchoneRivieren
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Figuur 6. Groei aantal vrijwilligers die zich inzetten voor Schone Rivieren aan de Maas en Waal in 
periode 2013-2018. 

Recreatie en industrie belangrijkste bronnen
Aan een deel van de deelnemers is gevraagd om, op een standaard formulier, een inschatting 
te	maken	van	de	samenstelling	en	herkomst	van	het	aangetroffen	zwerfafval.	Deze	gegevens	
zijn aanvullend op het rivierafvalonderzoek. Plastic (waaronder piepschuim) wordt veruit het 
meeste	genoemd.	Verder	wordt	glas,	metaal	(vooral	blikjes),	papier	en	textiel	aangetroffen.	
De deelnemers noemen recreatie, industrie en dumping van grof en huishoudelijk afval als 
belangrijkste bronnen van rivierafval. 

22
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Beleid: huidige wetgeving, verant-
woordelijkheden en knelpunten
Dit hoofdstuk beschrijft het meest relevante beleid dat gaat over het verminderen van 
zwerfafval in het milieu. Dit is relevant voor de mogelijke oplossingen voor de aanpak van 
rivierafval, zoals beschreven in het volgende hoofdstuk. Er zijn vier belangrijke beleidskaders: 
1) het OSPAR-verdrag voor bescherming van het mariene milieu; 2) de Europese Kaderrichtlijn 
Mariene Strategie (KRM) voor het bereiken van de goede milieutoestand; 3) de Europese 
Kaderrichtlijn Water (KRW) die eisen stelt aan de waterkwaliteit; en 4) de meest recente 
Europese Richtlijn voor wegwerpplastic en vistuig. 

Wie is verantwoordelijk voor het beheer van rivieren? 
Rijkswaterstaat en de waterschappen zijn de waterbeheerders in Nederland. Rijkswaterstaat 
is verantwoordelijk voor de grote rivieren, de Noordzee, Waddenzee, het IJsselmeergebied en 
een aantal kanalen. De waterschappen zijn verantwoordelijk voor het beheer van de regionale 
wateren, zoals kanalen en poldervaarten, waterkeringen en het zuiveren van afvalwater. De 
21 waterschappen in Nederland beheren in totaal 35.000 km2 water. Hiervan is 7.500 km2 
oppervlaktewater, met daarin 225.000 km waterwegen en 18.000 km dijken. Dit is vastgelegd in 
de KRW.  

De beleidsstroom: van zee naar rivier
Het huidige beleidskader van de KRM is de basis voor het beleid voor de aanpak van rivierafval. 
De KRM is een EU-richtlijn die is gericht op het bereiken van een goede milieutoestand in de 
Europese	zeeën	in	2020	(EC,	2008).	Om	te	beoordelen	of	die	goede	milieutoestand	is	bereikt,	
wordt onder andere gekeken naar het afval in zee. Alle EU-lidstaten hebben een strategie 
ontwikkeld voor implementatie van de KRM, en moeten de voortgang monitoren. Om bij te 
houden of het afval in zee vermindert, zijn indicatoren ontwikkeld voor afval op stranden 
en de zeebodem, en voor plastic deeltjes in de magen van Noordse stormvogels. Met de 
monitoringsprogramma’s kunnen de hoeveelheid, trends en samenstelling van afval in zee 
worden bepaald. Door op een uniforme manier te monitoren, worden gegevens in de hele 
OSPAR-regio geïnterpreteerd en vergeleken. De monitoringsresultaten worden vervolgens 
gebruikt	door	beleidsmakers	om	te	beoordelen	of	hun	beleid	en	regelgeving	effectief	zijn,	en	
om te helpen bij de implementatie van maatregelen op nationaal niveau. 

De KRM heeft wat beleid betreft een sterke link met rivieren. Voor de bronaanpak van 
zwerfafval in zee dat afkomstig is van rivieren, zijn er echter beperkte beleidsdoelen 
opgenomen. De overheid heeft zich gecommitteerd aan een integrale aanpak met nadruk op 
preventie, maar voor de aanpak van rivierafval zijn geen concrete doelen vastgelegd. 

Recente beleidsontwikkelingen
In november 2018 stuurde de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat de Kamerbrief 
‘Gezamenlijke aanpak plastic zwerfafval’. Daarin is toegezegd dat binnen twee jaar een 
monitoringsstrategie wordt ontwikkeld om te inventariseren hoeveel plastic zwerfafval er door 
de rivieren stroomt, en de samenstelling en herkomst ervan (I&W, 2018). Daarnaast wordt een 
verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden om rivierafval op te ruimen en te verwerken met 
behulp van vangsystemen zoals de Shoreliner, de Bubble Barrier en de Plastic Schep. 
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Daarnaast heeft Rijkswaterstaat in 2018 de Zwerfafvalophaalregeling (ZOR) landelijk uitgerold. 
Deze regeling helpt vrijwilligersinitiatieven voor opruimacties langs de oevers van de grote 
rivieren, door het verzamelde afval kosteloos af te voeren en te verwerken. 

Europese Richtlijn voor wegwerpplastic 
De Europese Richtlijn voor wegwerpplastic en vistuig, die in juni 2019 is gepubliceerd moet 
voor 2021 geïmplementeerd zijn. Een belangrijke focus van de richtlijn is dat producenten van 
producten die vaak in het milieu worden teruggevonden, meer verantwoordelijkheid nemen 
voor het voorkomen van plasticvervuiling. Verder zullen de lidstaten in 2029 90 procent van 
de	plastic	flessen	gescheiden	moeten	inzamelen.	Ook	moeten	alle	nieuwe	plastic	flessen	
minstens 30 procent gerecycled materiaal bevatten vanaf 2030. Daarnaast verbiedt de richtlijn 
per 2021 een aantal plastic wegwerpproducten, zoals plastic rietjes, wattenstaafjes, bestek, 
borden, drank- en voedselverpakkingen van geëxpandeerd polystyreen (piepschuim), en de 
zogenaamde oxo-afbreekbare11 plastic wegwerpproducten die vaak in het milieu worden 
gevonden. 

Convenanten en samenwerkingsverbanden
Rijkswaterstaat faciliteert verschillende samenwerkingsverbanden rondom de aanpak van 
rivierafval en is actief in het Europese project Interreg LIVES12. In dit project gaan Rijkswaterstaat 
en diverse andere partijen in de Euregio Maas-Rijn onder leiding van de provincie Limburg 
na hoe zwerfafval in de Maas kan worden teruggedrongen. Daarnaast zijn er verschillende 
convenanten waarin de overheid participeert, zoals het Schone Schelde-convenant en het 
nationale Plastic Pact, dat als doel heeft de milieudruk van plastic te verminderen en de 
circulariteit ervan te bevorderen. Binnen het Plastic Pact zijn vrijwillige afspraken gemaakt met 
het bedrijfsleven, met als doel om het gebruik van plastic met 20 procent te verminderen, en 
alle plastic verpakkingen en producten recyclebaar te maken in 2025.  

Juridische verankering in KRW nodig voor aanpak rivierafval
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu en Rijkswaterstaat hebben meerdere landelijke 
beleidsacties en ambities uitgesproken voor de aanpak van zwerfafval. Deze zijn echter 
onvoldoende juridisch verankerd in de richtlijn die direct gericht is op het waterbeheer van 
rivieren: de Kaderrichtlijn Water. Hierdoor ontstaat onduidelijkheid in strategie en regie tussen 
afdelingen binnen Rijkswaterstaat, provincies, waterschappen en gemeenten. 

De kwaliteit van de binnenwateren in Nederland staat al zwaar onder druk en scoort een ruime 
onvoldoende volgens de normen van de Kaderrichtlijn Water (Natuur en Milieu, 2018). Door 
monitoring van zwerfafval en maatregelen voor de aanpak van rivierafval te verankeren in de 
Kaderrichtlijn	Water,	kunnen	vervuilingsbronnen	effectief	worden	aangepakt.	

11 De oxo-afbreekbare plastics worden gemaakt van conventionele polymeren (LDPE) waaraan chemische addi-
tieven	worden	toegevoegd.	Het	materiaal	wordt	wereldwijd	steeds	meer	gebruikt	voor	onder	andere	tassen,	flessen	en	
labels. Echter, bij het afbreekproces valt het plastic uiteen in kleine deeltjes.
12 Europese Interreg LIVES. Voor meer informatie: https://www.interregemr.eu/projecten/lives-1

https://www.interregemr.eu/projecten/lives-1
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Oplossingen voor  schone, gezonde 
en plasticvrije rivieren 
De voorlopige resultaten van het onderzoek laten een duidelijk beeld zien van de vervuiling 
van de rivieren. In dit hoofdstuk worden oplossingsrichtingen gepresenteerd op basis van 
het	aangetroffen	afval	op	rivieroevers.	De	richtingen	hebben	betrekking	tot	het	huidige	
beleidskader en hoe het bedrijfsleven en consumenten zich kunnen inzetten voor schone, 
gezonde en plasticvrije rivieren. 

Actie nodig – nu en in de toekomst
Nederland is wereldwijd een van de koplopers als het gaat om afvalmanagement
en innovatie (MVO Nederland, 2014). Maar de vervuiling van rivieren laat zien dat er stappen 
nodig zijn om het afvalprobleem aan te pakken. Dit rapport toont aan dat nationale, regionale 
en internationale maatregelen, en de maatschappelijke aandacht, niet afdoende zijn geweest 
om de afvalvervuiling in rivieren te voorkomen. Bovendien blijft het gebruik van plastic 
toenemen. Kortom: het is nu tijd voor actie. 

Om de vervuiling van rivieren tegen te gaan, stelt het Schone Rivieren-project drie 
oplossingsrichtingen voor die zorgen voor een grondige aanpak bij de bron. 
• Overheid: Voer	effectieve	en	heldere	regelgeving	voor	de	bronaanpak	van	rivierafval	op	

landelijk, regionaal en lokaal niveau. Neem rivierafval op in de Kaderrichtlijn Water. Zorg 
voor krachtige handhaving. 

• Bedrijfsleven: zet in op een circulaire economie. Stop plastic lekkage. Innoveer en investeer 
in alternatieven voor plastic. 

• Consumenten: gebruik minder plastic en stop onnodig gebruik. Hergebruik. Gooi afval 
netjes weg.

Overheid: voer effectieve en heldere regelgeving in, neem rivierafval op in KRW en 
handhaaf
In de Kaderrichtlijn Water zijn geen maatregelen opgenomen voor de aanpak van rivierafval. 
Dat terwijl het evident is dat plastic via de rivieren de zee in stroomt. Door structurele 
monitoring	en	specifieke	maatregelen	voor	de	aanpak	van	rivierafval	op	te	nemen	in	de	KRW,	
worden de verantwoordelijke waterbeheerders (Rijkswaterstaat en waterschappen) verplicht 
maatregelen te nemen tegen rivierafval. Op dit moment is er beperkte regie voor aanpak 
van rivierafval. Door het op te nemen in de KRW, kan worden verhelderd welke partijen 
verantwoordelijk zijn.  

Daarnaast is het nodig dat gemeenten en provincies, om vervuiling te voorkomen, duidelijke 
regelgeving en strenger vergunningenbeleid invoeren en handhaven, onder meer op het 
gebied van evenementenbeleid, grondaanvullingen en eisen voor afvalmanagement op of 
rond bedrijventerreinen. Opruimen of afvangen is niet genoeg. Verscherping van de Wet 
Bodemkwaliteit is nodig om onnodige vervuiling bij verondiepingsprojecten te voorkomen. 

Tevens is het belangrijk dat het statiegeldsysteem voor drankverpakkingen wordt uitgebreid, 
met	onder	andere	halveliterflesjes	en	blikjes.	Dit	verlaagt	de	opruimkosten	en	stimuleert	een	
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circulaire	economie	waarbij	grondstoffen	
zo veel mogelijk worden hergebruikt. 
Ook kan de overheid harde eisen stellen 
aan duurzame verpakkingen, en aan het 
handhaven daarvan. 

Bedrijfsleven: zet in op een circulaire 
economie, stop plastic lekkage, 
innoveer en investeer 
Het gebruik van plastic is in de afgelopen 
jaren alleen maar toegenomen, 
waardoor er ook meer plastic in het 
milieu terechtkomt. De resultaten 
van dit onderzoek laten zien dat 
onder de meest gevonden afvalitems 
veel wegwerpplastic staan (onder 
andere	snoep-	en	snackverpakkingen,	plastic	drankverpakkingen,	blikjes,	sigarettenfilters	
en voedselverpakkingen). Met slim, innovatief en circulair ontwerp van verpakkingen is 
grote milieuwinst te behalen. Er worden op dit moment nog te veel verpakkingen op de 
markt gebracht die lastig te recyclen zijn (Natuur & Milieu, 2019). Ook is voorlichting richting 
consumenten belangrijk om betere recycling te faciliteren. Uit dit onderzoek blijkt dat op 
bijna de helft van de verpakkingen niet wordt vermeld in welke afvalbak deze hoort. Deze 
maatregelen vergen onderzoek, investeringen en lef. Neem deze verantwoordelijkheid. 

Daarnaast heeft de plasticindustrie een belangrijke rol te spelen in innovatieprocessen voor 
plastic recycling en hergebruik. Er wordt nu nog onvoldoende geïnnoveerd, waardoor het 
nieuw plastic geproduceerd uit olie gewoonweg goedkoper is – en van hogere kwaliteit – dan 
gerecycled plastic. Innovatie is en blijft hard nodig om een circulaire economie te bereiken. 

Investeer in voorzieningen en bewustwording personeel
Bij de productie van nurdles (plastic korrels) kan verlies naar het milieu plaatsvinden 
doordat er slordig mee wordt omgegaan. De korrels belanden op de grond en kunnen via 
afvoervoorzieningen op een productielocatie worden afgevoerd naar het oppervlaktewater. 
Vaak	is	er	geen	filtersysteem,	waardoor	de	plastic	korrels	direct	in	het	oppervlaktewater	komen.	
Een	simpele	oplossing	is	de	plaatsing	van	filtersystemen.	Daarnaast	kan	onnodige	lekkage	
worden voorkomen door personeel voor te lichten en te trainen over de juiste omgang met 
deze plastic korrels. 

Operation	Clean	Sweep13 is een internationaal programma tegen vervuiling door nurdles. 
Hoewel dit programma al meer dan 25 jaar loopt, vallen de resultaten tegen (RIVM, 2018). Er 
lijkt een gat te zitten tussen de ambities en de daadwerkelijke aanpak van lekkage van plastic 
korrels naar het milieu. Vrijwillige afspraken zijn te vrijblijvend, en het toezicht is beperkt. 
Gerichte	aandacht	en	effectieve	maatregelen	zijn	nodig	om	Operation	Clean	Sweep	tot	een	
succes te maken. 

13	 Meer	informatie	over	Operation	Clean	Sweep:	http://www.opcleansweep.eu/

In 2018 is melding gemaakt van 
grote hoeveelheden piepschuim en 
ander zwerfafval dat vrijkwam in de 
Koornwaard. De Koornwaard is een 
natuurontwikkelingsproject waar op grote 
schaal grond wordt aangevoerd voor een 
verondieping van de plas. De gebruikte 
grond was vervuild, waardoor er bij de 
grondaanvulling plastic kwam bovendrijven. 
Om verdere vervuiling van de Koornwaard 
te voorkomen heeft de aannemer 
maatregelen genomen, waaronder de 
aanleg van een bellenscherm.

http://www.opcleansweep.eu/


Consumenten: gebruik minder plastic, 
hergebruik en gooi afval netjes weg
Veel	van	het	aangetroffen	afval	
bestaat uit wegwerpplastic zoals 
snoep- en snackverpakkingen, 
plastic drankverpakkingen, doppen 
en voedselverpakkingen. Daarnaast 
wordt er huishoudelijk en grof afval 
gedumpt. Een ‘simpele’ oplossing voor 
minder	rivierafval?	Consumeer	mínder	
verpakkingen van wegwerpplastic 
en gebruik méér herbruikbare 
verpakkingen. 

Daarnaast wordt regelmatig sanitair afval gevonden, waaronder plastic wattenstaafjes. Deze 
komen via riooloverstorten in de rivier terecht, omdat ze door het toilet worden gespoeld. Ook 
hier geldt een simpele oplossing: spoel geen sanitair afval – zoals wattenstaafjes, hygiënische 
doekjes, maandverband en tamponverpakkingen – door het toilet. Zo vermindert het zwerfafval 
in rivieren. Daarnaast blijft het noodzakelijk om grof afval netjes af te voeren, en huishoudelijk 
afval volgens de lokale voorschriften weg te gooien en te scheiden. 

Het vervolg en uitbreiding onderzoek
Binnen het Schone Rivieren-project wordt het meest grootschalige afvalonderzoek in de 
Nederlandse rivierdelta uitgevoerd. Het onderzoek wordt in 2020 uitgebreid naar andere 
rivieren, waaronder de IJssel, Lek en Nieuwe Maas. Ook wordt er ingezet op internationale 
toepassing van het ontwikkelde OSPAR-rivierprotocol, zodat monitoring van rivierafval wordt 
gestandaardiseerd. Zo wordt het makkelijker om gegevens tussen landen en riviersystemen te 
vergelijken,	en	daarmee	te	werken	aan	een	effectieve	aanpak	van	rivierafval.			

Dankwoord
Aan alle vrijwillige rivierafvalonderzoekers en opruimers: heel veel dank voor jullie inzet voor 
plasticvrije rivieren!   
 

De Shoreliner van Tauw, een 
afvangsysteem voor afval, lag in de 
periode 2016-2018 in de Lekhaven 
en is om de maand geleegd. Bij elke 
leging zijn er – naast ander drijvend 
plastic afval – circa 250.000 plastic 
korrels geteld. Omgerekend zijn dat dus 
alleen al op deze ene plek drie miljoen 
plastic korrels per jaar die in de Lek 
terechtkomen. 
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