Samen de strijd aan tegen zwerfafval

Rudie woont in Dokkum en ruimt sinds een jaar zwerfafval in zijn omgeving op. Dit doet hij
samen met zijn gezin, omdat ze steeds bewuster werden van het zwerfafvalprobleem in de
wereld. Het voelt goed om iets terug te doen voor de omgeving. Als we met z’n allen een klein
beetje opruimen, maken we samen een groot verschil.
Het begon ongeveer 10 jaar geleden dat we er bewust van werden. In kleine stapjes werden we
steeds bewuster van het zwerfafvalprobleem. Op een gegeven moment begin je er dan op te letten en
je er aan te storen. Want als niemand het opruimt, dan valt het uit elkaar in duizenden kleine stukjes
(microplastics). Dan is het niet meer op te ruimen en dat is erg schadelijk voor onze leefomgeving en
uiteindelijk voor onze hele voedselketen. Vandaar dat we zelf een jaar geleden de actie ondernomen
hebben om het op te ruimen. Het leek me beter om er iets aan te doen in plaats van erover te klagen.
Het geeft mij een goed gevoel om iets terug te doen voor de aarde waar wij op en van leven.
Daarnaast krijgen we veel positieve reacties uit onze omgeving. Het is een kleine moeite om te doen
en het werkt zelfs een beetje verslavend.
We doen dit ongeveer één keer in de twee weken. Ik heb niet de intentie om de hele wereld op te
ruimen, want dat gaat me uiteraard toch niet lukken. Maar ik wil er wel graag wat aan doen en het
liefst samen met zoveel mogelijk andere mensen. Zelf maak ik schoon in mijn eigen wijk in Dokkum,
maar als ik op vakantie ben, dan nemen we ook wel eens de afvalzak mee op het strand. Ook al is het
maar een klein beetje afval als je bijvoorbeeld de hond uitlaat of een blokje om gaat. Iedereen is
verantwoordelijk voor de omgeving waarin we leven en samen maken we een groot verschil.
Aan de hoeveelheid plastic in de wereld kunnen wij als burger wel degelijk iets veranderen maar dan
moeten we het wel met ons allen doen! Onze manier van consumeren bepaalt de hoeveelheid plastic
die er wordt geproduceerd. We moeten dus bewuste keuzes gaan maken als het gaat om plastic
verpakkingen en andere plastic producten. Daarnaast moet de overheid aan de slag omtrent de
regelgeving en de recycling van de vele soorten plastic die er zijn. Er zijn nog veel stappen te zetten in
de goede richting.
Bewustwording
Het gaat ook om educatie en vooral bewustwording.
Scholen, verenigingen en dorpsbelangen organiseren
himmeldagen en vervullen daar een belangrijke rol in, dat is
een mooie stap! Maar belangrijker nog is om het probleem bij
de bron aan te pakken, door mensen bewust te maken van
hun gedrag. Zodat er in de toekomst geen himmeldagen
meer nodig zijn.
Ik kom tegenwoordig ook veel mondkapjes tegen. Door de
corona is dit helaas zo ontstaan. Ook lopen we regelmatig
langs het tankstation bij ons in de buurt. Daar gebruiken
mensen nu steeds vaker wegwerphandschoenen als ze gaan
tanken. Ik kwam laatst thuis met 136 handschoenen die

verspreid lagen rondom het tankstation in Dokkum! Ze waaien makkelijk uit de prullenbakken of ze
worden zo losgelaten door mensen. Daar moet toch een oplossing voor te vinden zijn?
Samen sterk
Gelukkig sta ik er niet alleen voor. Er zijn veel andere mensen in de gemeente en door heel Nederland
die helpen om onze omgeving vrij van zwerfafval te houden. Ook de gemeente wil ons hierbij helpen.
Zo heb ik de grijpers, ringen, handschoenen, afvalzakken en hesjes bij de gemeente vandaan. Als je
mij wilt helpen om de gemeente schoon te houden, kan je een mail sturen naar afval@noardeastfryslan.nl
Daarnaast heb ik een gebiedje ingetekend op de website van Supporter van schoon. Daar kun je een
gebied aankruisen op de kaart waar jij de verantwoordelijkheid over wilt nemen. Ik heb mijn eigen wijk
aangekruist in Dokkum. Een gebiedje intekenen kan op www.supportervanschoon.nl/friesland
Tenslotte gebruik ik de app ‘Helemaal groen’. Daar kun je bijhouden welke stukken er al
schoongemaakt zijn in de buurt en hoe lang dat geleden is.
Samen bereiken we meer! Door met een groep te gaan schoonmaken stimuleer en motiveer je elkaar.
In de coronatijd is dat lastiger, maar niet onmogelijk. Als ik iets wil organiseren, dan kan de gemeente
mij daarin ook faciliteren.

