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Het paviljoen van Zoet of Zout zat zaterdag 18 
januari behoorlijk vol met burgeronderzoekers in 
spé. Deze dag werd namelijk de workshop van 
Schone Rivieren gehouden. Verzorgd door IVN 
Nederland, de Plastic Soup Foundation en Stichting 
de Noordzee. Vrijwilligers worden opgeleid om 
langs een stuk oever al het afval te inventariseren 
en te registeren. Op deze manier wordt data 
verzameld, dat wordt gebruikt om bedrijven en 
overheden aan te spreken actie te ondernemen 
tegen de vervuiling van de rivieren en uiteindelijk 
onze zeeën en oceanen. 

 
  Locatie van de workshop Schoon Haringvliet

De “plastificering van onze leefomgeving” is een enorm en wereldwijd probleem. Als je de cijfers en 
foto’s ziet, maar ook als je zelf buiten loopt en eens goed om je heen kijkt, schiet de moed je wel een 
beetje in de schoenen …… plastic zit werkelijk waar overal! Gelukkig zijn er steeds meer mensen, 
overheden, bedrijven en organisaties die doordrongen raken dat we een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid hebben om vervuiling te voorkomen en dit aan te pakken. Er is echter nog een 
lange weg te gaan. Aan het enthousiasme van de deelnemers ligt het in ieder geval niet. De ochtend 
werd gevuld met de nodige achtergrondinformatie en uitleg over de wijze van monitoring. Na een 
heerlijke lunch was het de hoogste tijd om zelf aan de slag te gaan.   
 

 

In kleine groepjes werd een stuk oever van 100 
meter afgestruind en het afval verzameld. Op 
het eerste gezicht leek de oever langs het 
Haringvliet bij Stellendam best schoon te zijn. 
Helaas bleek dat niet het geval te zijn; blikjes, 
flesjes, diverse snoepverpakkingen, bolletjes 
piepschuim, pakjes van sap, dopjes, glas en 
stukken zeil werden langs de vloedlijn 
gevonden, geregistreerd en in de afvalzak 
gestopt. Opvallend voor het Haringvliet zijn de 
vele nylondraadjes afkomstig van de visserij.  
  

 
Bossen nylondraad worden aan de netten gebonden om slijtage van het net tegen te gaan. Die bossen 
slijten natuurlijk en die kleine draadjes vind je overal terug. Ik weet dat er onderzoeken zijn om 
hiervoor andere duurzamere materialen te gaan gebruiken. Dat zou mooi zijn, maar voorlopig zullen 
we het visdraad nog wel langs onze oevers, strand en zeeën terug vinden.  
 
Speciale aandacht was er voor het gebruik van de App Litterati. Daarmee kan het gevonden afval 
worden gefotografeerd en sommige soorten afval wordt door de software meteen herkend. Deze 
input wordt gebruikt om producenten aan te spreken en aan te sporen hun productieproces onder de 
loop te nemen.  



Zoals gezegd hebben we nog een lange weg te gaan, maar dergelijk onderzoek helpt wel. Steeds meer 
gemeenten kennen een verbod voor het oplaten van ballonnen, producenten denken na over andere 
verpakkingsmaterialen en het voorkomen van verspilling van zogenaamde nurdles, plastic granulaat.  
 
Ik heb deze dag in ieder geval veel geleerd en heb zin om het toegewezen stukje oever twee keer per 
jaar te gaan onderzoeken. We laten in ieder geval de oevers een stukje schoner achter. 
 
Meer informatie over het project is te vinden om de website www.schonerivieren.org 
 

   
Klein gedeelte van onze vondsten.    Bespreking van wat er gevonden is. 

http://www.schonerivieren.org/

