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Zo zet je succesvol een opruimactie op

Erger jij je ook zo aan al dat zwerfafval in de natuur? Wil jij je inzetten voor een 
schone leefomgeving in jouw wijk, dorp of stad? En wil je tips hebben om zelf een 
opruimactie op te zetten? In dit stappenplan nemen we je mee hoe je succesvol een 
opruimactie kunt opzetten.  

Nog te vaak slingeren er blikjes, flesjes, chipszakjes en ander troep rond in de natuur. Een 
opgeruimde wijk, buurt of natuurgebied er niet alleen mooier uit, het is ook beter voor mens, dier 
en natuur. Zwerfafval kan de bodem namelijk vervuilen en dieren eten het op of raken erin verstrikt. 
Genoeg redenen dus om met elkaar zwerfafval op te ruimen.

Als BMF zetten we ons met het Servicepunt Circulair in voor een circulaire economie waarin afval 
niet bestaat. Met dit stappenplan willen we je ondersteunen om in je eigen buurt aan de slag te gaan. 
Zo delen we tips & tricks van zwerfafvalinitiatieven Just Clean-up en Stadsjutters Breda.

Heel veel succes gewenst!
 Brabantse Milieufederatie, mei 2021
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Ik wil gaan prikken

Stap 1: Benodigdheden 
Neem contact op met jouw gemeente/gemeentewerf en geef aan dat je een opruimactie wilt opzetten. 
Veel Brabantse gemeenten geven je namelijk de benodigdheden in bruikleen om afval te prikken. 

Materialen
Voor een opruimactie heb je de volgende materialen nodig: 
• Prikstokken
• Veiligheidshesjes
• Afvalzakken
• Afvalringen
• Handschoenen

Stap 2: Afval inleveren
Voordat je aan de slag kunt gaan is het fijn om na te gaan waar je de volle afvalzakken achteraf 
weer kunt inleveren. Veel gemeenten hebben speciale inleverlocaties voor de volle zakken of je 
krijgt speciale afvalzakken die je aan de kant van de weg kunt zetten. Het is ook mogelijk dat je een 
afspraak moet maken via de gemeentewerf zodat zij de zakken gratis komen ophalen. 

• Hier kan ik mijn afvalzakken inleveren/achterlaten..........................................................................
• Via (contactgegevens) .......................................................................... en op (dag) ......................

.................................................... worden mijn volle afvalzakken opgehaald. 

Stap 3: Route bepalen 
Het is nu tijd om de route die je wilt lopen uit te stippelen. Bedenk waar veel afval ligt. Vaak is dat in 
de berm langs provinciale wegen, of op de (fiets)route naar scholen, snackbars en supermarkten etc. 

De app van HelemaalGroen maakt op een kaart direct zichtbaar waar jij (en anderen) zwerfvuil 
hebben geraapt en met Litterati kun je foto’s maken van het afval wat je opraapt en taggen wat het 
item is. 

• HelemaalGroen (Google Play Store) (Apple App Store)
• Litterati (Google Play Store) (Apple App Store)

Stap 4: Buurtbewoners enthousiasmeren 
Natuurlijk wil je zo veel mogelijk mensen aansporen om met je mee op pad te gaan. Deel de 
opruimactie op sociale media en enthousiasmeer buren om mee te doen. Het kan helpen om te 
vertellen wat de gevolgen zijn van zwerfafval voor het milieu van zwerfafval om zo bewustwording te 
creëren. Maar probeer het wel luchtig te houden. Je wilt vooral een inspiratiebron zijn voor anderen. 

• Ik deel mijn prikacties met vrienden en familie in mijn omgeving en netwerk 
• Ik deel mijn prikacties op sociale media
• Samen op pad! 

https://www.brabantsemilieufederatie.nl/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.helemaalgroen
https://apps.apple.com/us/app/helemaalgroen/id1487319878
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.litterati.android&gl=NL
https://itunes.apple.com/us/app/litterati-crowdsource-cleaning-the-planet/id982782776?ct=website%3Fmt%3D8&pt=117703122
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Ik wil een zwerfafvalinitiatief opzetten 

Stap 1:Creëer een community
Maak een WhatsApp-groep aan met fanatiekelingen in jouw omgeving die zich inzetten voor een 
schone omgeving. Ken je deze mensen (nog) niet? Benader de gemeente en vraag of je in contact 
kunt komen met anderen die zich hebben aangemeld als vrijwilliger. Zo creëer je community van 
zwerfafval-helden.

• Verzamel contactgegevens in jouw omgeving
• Benader de gemeente om in contact te komen met andere vrijwilligers
• Maak een WhatsApp-groep aan

Stap 2: Prikdagen organiseren 
Als je de WhatsApp-groep hebt aangemaakt kun je heel eenvoudig prikdagen organiseren met 
meerdere mensen. Roep iedereen op om deze actie ook te delen met vrienden, familie, buren en 
via sociale media. Maak tijdens de dag foto’s die je kunt delen op social media. Het organiseren van 
prikdagen is goed voor het milieu, maar bovenal heel gezellig! 

• WhatsApp-groep aanmaken 
• Eerste prikdag georganiseerd op ..........................................................................
• Delen in netwerk en via social media

Stap 3: Maak het ‘officieel’
Maak je zwerfafvalinitiatief ‘officieel’ door een eigen naam te bedenken met je groep, een website te 
maken en eigen social mediakanalen op te zetten. Plan een (online) meeting in waarbij je deze zaken 
bespreekt en maak afspraken over het beheer van de kanalen en website. Ontdek waar de krachten 
zitten in de groep.

• Plan een (online) meeting in met elkaar
• Ons initiatief heet: ..........................................................................  

en dit is de website: ..........................................................................
• Wij zijn actief op de volgende social mediakanalen:

•  Facebook: ..........................................................................
•  Instagram: ..........................................................................
•  Anders namelijk: ..........................................................................

• Afspraken en rolverdeling gemaakt
• Voorzitter: ..........................................................................
•  Social media: ..........................................................................
• Website: ..........................................................................
• PR en Promotie: ..........................................................................
• .........................: .......................................................................... 

Stap 4: Creëer naamsbekendheid  
Wil je nog meer mensen bereiken? Dan is het belangrijk om naamsbekendheid te creëren. Het 
volgende kun je doen: 

• Zorg voor gratis publiciteit via de lokale huis-aan-huisbladen, regionale kranten en omroepen
• Benader andere zwerfafvalinitiatieven en deel elkaars acties
• Kom in contact met een (lokale) natuur- en milieuorganisaties bij jou in de buurt:  

www.brabantsemilieufederatie.nl/lokaal
• Blijf anderen enthousiasmeren om mee te doen

https://www.brabantsemilieufederatie.nl/
https://partnerkaart.natuurenmilieufederaties.nl/#noord-brabant
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Tips & Tricks 

Tips uit de praktijk van Stadsjutters Breda & Just Clean-up
• Werk intensief samen met de gemeente, zij kunnen je initiatief ook financieel ondersteunen.
• Probeer zoveel mogelijk afval te monitoren en taggen met de Litterati-app, zodat je ook echt de 

bron van het probleem kunt aanpakken. 
• Wil je jonge mensen enthousiasmeren voor schoonmaakacties? Koppel de actie aan een 

sportieve activiteit. Bijvoorbeeld ‘Plogging’, dat is zwerfafval oprapen terwijl je hardloopt. Voeg er 
ook een wedstrijdelement aan toe. 

• Doe mee met de Landelijke Opschoondagen in maart en september. 
• Bekijk de interactieve kaart op supportervanschoon.nl/kaart om te zien waar al mensen in actie 

komen voor een schone buurt. (En waar nog niet. Daar kun jij mooi een initiatief op de kaart 
zetten!)

• Vergeet niet dat alle kleine beetjes helpen en je samen een verschil kunt maken! 

Contactgegevens
Wil je meer informatie over zwerfafval of het opzetten van een zwerfafvalinitiatief? Neem dan contact 
op met Stadsjutters Breda of Just Clean-up. 

Stadsjutters Breda 
• Stadsjuttersbreda.nl
• Instagram @stadsjuttersbreda
• Facebook @stadsjuttersbreda

• Contact: Dorine Verheijden-Lels, dorineverheijden@gmail.com

Just Clean-up
• Justcleanup.nl
• Instagram @justcleanup3
• Facebook @JustCleanup

• Contact: Eva Leeman, Max van Elsen, Vincie Gijsbers, info@justcleanup.nl

https://www.brabantsemilieufederatie.nl/
https://www.supportervanschoon.nl/kaart/
https://stadsjuttersbreda.nl/
https://www.instagram.com/stadsjuttersbreda/
https://www.facebook.com/stadsjuttersbreda
http://justcleanup.nl/
https://www.instagram.com/justcleanup3/
https://www.facebook.com/JustCleanup
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