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Samen voor een 
schone Biesbosch



Presentatie

• Voorstellen, Harm Blom senior Boswachter Publiek

• Huidige problematiek

- Rivierafval (bedrijfsafval)

- Recreatie afval

• Pilot in de Biesbosch

• Interventies



De afgelopen jaren, door aanhoudende warme 
periode en mede door corona, merken we dat in 
de Biesbosch sprake is van een grote toename 
van recreatie en afval in de natuur. 

Afval is een ergernis voor bezoekers en een 
bedreiging voor de natuur.

Biesbosch fungeert als groene bezem

Situatie in de Biesbosch



“Staatsbosbeheer plaatst al tientallen jaren 
minder prullenbakken. De kosten van legen en 
afvoeren zijn hoog en de ervaring leert dat 
mensen hierdoor afval mee naar huis nemen en 
er na een drukke dag minder afval in de natuur 
(vaak uitpuilende prullenbakken) achterblijft.”

Ons beleid 



 Onderzoek Rijkswaterstaat pilot in de 
Biesbosch, onderzoek kansen

 Betrokkenheid van iedereen die de Biesbosch 
een warm hart toedraagt: bezoekers, 
ondernemers, provincies, waterschap, 
gemeenten,…

 Kansen en mogelijkheden onderzocht.

Pilot in de Biesbosch



Kansrijke interventies om zwerfafval te 

verminderen in Nationaal Park de Biesbosch

HET ADVIES



Afvalvermindering vanuit een 

gedragsbril
• Weten, willen en kunnen is nog geen doen

• 1. Begin met het concretiseren van doelgedrag

• 2. Begrijp de onderliggende factoren van het gedrag

• 2. Analyseer de onderliggende factoren van het gedrag

• 3. Intervenieer op onderliggende factoren van het gedrag



Basis op orde
Gewenst gedrag

 Gelegenheid/mogelijkheid

 Voldoende, opvallende, 

werkende, schone, bereikbare, 

lege prullenbakken

 Logische plek of timing

 Uniforme uitstaling

 Uniform beleid rondom afval



STAKEHOLDERS
 De pilot zwerfafvalaanpak in de 

Biesbosch voor de komende twee jaar 
overeengekomen (2022/2023)

 Samenwerking met betrokken 
partijen (met gemeenten Altena, 
Dordrecht, Drimmelen, Provincie 
Noord-Brabant, Rijkswaterstaat, het 
Waterschap Rivierenland, IVN en 
Staatsbosbeheer)

 Financiële voordelen

 Gezamenlijke afvalverzameling

 Gedeelde kosten

 Duurzame voordelen

 Gezamenlijk beleid houdt langer 
stand

 Afvalvermindering in de gehele 
Biesbosch



Basisconcept

 Uniforme uitstraling + 
faciliteren gewenst gedrag.

 Een beeld herkenbaar in 
gebied. 

 Set van gewenste 
gedragsregels die in de hele 
Biesbosch geldt.

 Faciliteren van 
voorzieningen.



Uitwerking

 Borden bij ingangspunten Boodschap 
herhalen in de terreinen

 Op hotspots faciliteren tasjes en 
prullenbakken. 

 Stickers op prullenbakken.

 Opruimacties op verschillende 
plekken in de Biesbosch in voor- en 
naseizoen.



Welkomstbord, herhaalbord/sticker

afvalbak, tasjesopdruk, 

bord tasjesdispenser



Hotspots 
Biesbosch

 Overzichtskaart met de locaties van 
hotspots en startlocaties. 

 Afhankelijk van de ervaringen in de 
eerste fase (2022) en de financiële 
middelen, kunnen we in latere fasen 
toewerken naar het doen van meer 
interventies (2023), zoals het 
plaatsen van extra herhaalbordjes en 
afvalbakken (met bestickering) bij 
hotspots en het plaatsen van extra 
welkomstborden, tasjesdispensers en 
afvalbakken (met bestickering) op 
(andere) startlocaties. 



Vervolg: 
ondernemers 
bootverhuur

 Bootverhuurders faciliteren met 
ondernemers set 

 Biesbosch Bever 

 Afvaltasjes



Samen werken we aan 

een groen en vitaal Nederland


