7 quick wins voor plasticvrije rivieren
Plastic zwerfafval in Nederlandse rivieren kunnen we het beste voorkomen door het bij de bron aan te pakken. In dit overzicht zijn 7 eenvoudige maatregelen op een rijtje gezet die je als
gebiedsbeheerder kunt nemen om plastic zwerfafval in rivieren te verminderen. Zo werken we samen aan rivieren vrij van plastic.
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Richt recreatiestranden slim in
→ Zet voldoende opvallende (blauwe) bakken
op de juiste plek. Hou rekening met het
verwachte aantal bezoekers op drukke
momenten.

→ Leeg afvalbakken vaker bij warm weer.
→ Zet welkomstbogen bij de ingang(en) en

plaats borden op de plekken waar gerecreeerd wordt. Boodschap: gooi je afval in de
bak.

→ Geef recreanten papieren tasjes waarin ze
hun afval verzamelen .

meer info

Ontwerp stadskades zodat er geen
afval in het water waait

Stop verwaaiing bouwafval door betere
vergunningen

→ Zorg dat de inzameling van huishoudelijk-

→ Verplicht gesloten hekken en gebruik van

en bedrijfsafval (bijv. horeca) in orde is:
gebruik ondergrondse containers/korven/
hekjes, zodat afval niet kan verwaaien.
Maak duidelijk wanneer afval wordt opgehaald, zodat afval niet op andere dagen
buiten staat.

→ Zet voor recreanten opvallende afvalbak-

ken (groen) neer. En zorg voor borden met
boodschappen om de omgeving schoon te
houden.

→ Neem bij evenementen milieuvoorschriften

in de evenementenvergunning op, zoals het
gebruik van herbruikbare bekers. Verplicht
de organisator van een evenement eventueel
om een duurzaamheidsplan te maken (bijvoorbeeld via deze link).

→ Help horecaondernemers op boulevards
en kades om hun terrassen plasticvrij te
houden.

meer info

gesloten containers voor lichte bouwmaterialen en neem in de vergunning een
opruimruimplicht op in een straal rondom
de bouwplaats.

→ Zet boa’s in om bouwers te informeren over
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Voorkom overstorten van sanitair afval
→ Bij extreme regenval kunnen riolen het

afvalwater niet meer verwerken. Overweeg
maatregelen zoals vuilfuiken bij riolen die
regelmatig overstorten op open water.

→ Informeer gebruikers hoe je sanitair afval
moet weggooien. (campagne ‘niet in het
riool’).

de gedragscode van Bewuste Bouwers.

meer info
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Voorkom bijplaatsingen van scheepsafval bij containers

Faciliteer recreatievissers om afval
makkelijk weg te gooien

→ Zorg voor schone en goed bereikbare

→ Zorg voor papieren tasjes.

containters.

→ Communiceer over het gewenste handelingsperspectief, op borden en container-wrappings.

→ Help binnenvaartschepen om goed met hun

het risico van verwaaien van afval.

→ Informeer aannemers over maatregelen uit
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afval aan boord om te gaan.

→ Zorg voor voldoende faciliteiten om sanitair
en huishoudelijk afval van (cruise)schepen
af te geven.

meer info
meer info

→ Plaats borden met boodschappen en gebruik
daarbij symbolen i.p.v. woorden.

→ Plaats voldoende afvalbakken op de
juiste plek(ken).

meer info
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Stimuleer ‘good housekeeping’ bij
bedrijven en voorkom zo verwaaiing
van afval
→ Stimuleer good housekeeping: voorkomen
verwaaiing van afval, wegspoelen van afval
(via regenwater), verwaaiing van afval via
beluchtingssystemen, afblaasinstallaties
voor vrachtwagens, voorkom morsing bij
transport, gesloten opslag van afval.

→ Controleren normen voor nurdles /afval in
water.

meer info

