
 

   

Instructie verenigingen: opruimacties Schone Rivieren voorjaar 2021  
 
Allereerst hartelijk dank dat je samen met een groep vrijwilligers tijd en energie wilt steken in het 
opruimen van de Nederlandse rivieroevers. Dit is ontzettend belangrijk: samen strijden we tegen de 
plastic soep in de oceanen én we maken onze eigen leefomgeving gezonder en mooier. Dit jaar gaat 
het opruimen nét even anders. Wat er verandert, lees je in deze instructie. 
 

1. Jouw gezond staat voorop! 
Zonder de inzet van honderden vrijwilligers die de rivieroevers opruimen, zijn we nergens. 
Jouw gezondheid staat echter voorop! Daarom houden wij bij Schone Rivieren altijd rekening 
met de op dat moment geldende corona-maatregelen. Een actueel corona-advies vind je in de 
Kennisbank op onze website. Ga alleen op pad als jij je goed voelt en houd rekening met elkaar.  

 
2. Opruimen gedurende een langere periode  

In plaats van één dag opruimen, gaan jullie gedurende een langer tijdsbestek – bijvoorbeeld 
twee weken – aan de slag. Bepaal in overleg met je gemeente wat een geschikte tijdsperiode 
is voor jouw opruimgebied tussen 15 maart en 1 mei. 

 
3. Opruimen in kleine groepjes verdeeld over de opruimperiode 

De leden en vrijwilligers van jouw vereniging of groep die mee willen helpen, kunnen zich bij 
een organisator van de vereniging of groep melden. Zij krijgen vervolgens een datum binnen 
de opruimperiode toegewezen waarop zij met een klein groepje het gebied kunnen gaan 
opruimen. Let op: houd hierbij als vuistregel aan dat opruimers bij voorkeur alléén met het 
eigen huishouden op pad gaan óf zich houden aan de op dat moment geldende groepsregels. 
We willen voorkomen dat er teveel mensen tegelijk gaan opruimen! 

 
4. Iedereen zorgt voor eigen materiaal 

Wat heb je nodig? Werkhandschoenen, een vuilniszak en optioneel een afvalgrijper. De 
opruimers zullen in 2021 zelf moeten zorgen voor werkhandschoenen en afvalzakken (bij 
voorkeur van 60 liter). Mochten jullie als vereniging of groep behoefte hebben aan 
afvalgrijpers, kan dit in afstemming met de gemeente en onder voorbehoud van 
beschikbaarheid geleend worden. De opruimers kunnen deze afvalgrijpers dan op hun beurt 
lenen bij de vereniging of groep. Deze dienen na bruikleen wel ontsmet te worden. Liever eigen 
materialen? In de IVN webwinkel vind je de nodige opruimmaterialen, van Schone Rivieren 
handschoenen en hesjes tot afvalgrijpers.   

 
 
 
 



 

   

5. Afvoer van afvalzakken 
Laat het verzamelde afval nóóit op locatie achter. Dieren kunnen de zak openmaken en dan is 
al je moeite voor niets geweest. Het afval dat jullie verzamelen dient afgevoerd te worden. In 
principe gebeurt dit op zelfstandige basis. Vaak is het wel zo dat ook de gemeente of 
terreinbeheerder hier een rol in wil spelen. Neem gerust contact op met de gemeente of 
terreinbeheerder waar de opruimactie plaatsvindt en stel de vraag of ze het afval voor jullie 
kunnen afvoeren. Mogelijke opties zijn bijvoorbeeld:  
• Na afloop van de opruimactie nemen de opruimers de afvalzakken mee naar een afgesloten 

opslagplaats bij de vereniging. Hier worden gedurende de opruimperiode de afvalzakken bij elkaar 
verzameld en na de opruimperiode door de gemeente opgehaald.  

• Gemeente stemt met Rijkswaterstaat af dat er een afsluitbare afvalcontainer op de opruimlocatie 
of bij de gemeente ter beschikking wordt gesteld. De opruimers kunnen bij hun vereniging een 
sleutel krijgen en deponeren het afval na de opruimactie direct in deze container. De vereniging of 
groep is gedurende de opruimperiode verantwoordelijk voor deze sleutel. 

 
6. Afronding opruimactie 

Na de opruimperiode geef je als vereniging de resultaten van de opruimactie door via dit 
resultatenformulier. Houd daarvoor bij hoeveel deelnemers er hebben meegedaan (jeugd/ 
jongeren en volwassenen) en hoeveel afval (per zak) is opgeruimd. Extra interessant wanneer 
je probeert in te schatten waar het afval vandaan komt. Deze resultaten zullen we later met 
de gemeenten en verenigingen delen in onze nieuwsbrief. Na oplevering van deze resultaten 
ontvangt de vereniging eventueel een vergoeding (afhankelijk van lokale afspraken) en is de 
opruimactie afgerond. 

 
We wensen alle verenigingen en groepen een leuke opruimactie toe waarmee we samen onze rivieren 
weer een stukje gezonder maken! Deel je opruimactie via Facebook of Instagram en gebruik 
@SchoneRivieren en #plasticvrijerivieren. Neem bij vragen contact op met de contactpersoon van de 
gemeente. Veel plezier! 
 
 

 
 

Hoe kun je toch een groepsgevoel creëren? 
Het is gek, zo op afstand opruimen. Creëer je eigen “we doen dit samen”-gevoel 

door ieder opruimgroepje te vragen een kort filmpje van 10 seconde op te 
nemen tijdens hun opruimactie. Samen vormen deze stukjes een leuke 

aftermovie. Of maak een “vooraf vs. achteraf” fotocollage en zet er meteen 
even bij hoeveel afvalzakken er zijn opgehaald!  Daar kun je trots op zijn! 


