In mijn functie als projectleider zwerfafval bij gemeente Alphen aan den Rijn heb ik ruim 40
artikelen geschreven voor de Alphense webpagina van Supporter van Schoon.
Deze artikelen zijn helaas van de website verdwenen... Maar via Supporter van Schoon heb ik
de artikelen (zonder foto's) kunnen achterhalen.
In dit document heb ik een selectie van de artikelen opgenomen.

Gaspatronen bij Sint Janshof
18 maart 2016
Het is vrijdag 18 maart 2016. Meester Henk van der Bas van Rehoboth in Boskoop deelt
vuilniszakken uit aan zijn leerlingen. Met hun felgekleurde hesjes, afvalprikkers en
handschoenen zien ze eruit als straatreiniger. Enthousiast gaan de leerlingen van groep 6 aan
de slag in de omgeving van hun school.
Een aantal kinderen vindt gaspatronen bij een speelplek op Sint Janshof. "Wat is dit meester?",
vragen zij. De meester weet het niet, maar gelukkig kan ik ze uitleggen dat gaspatronen
gebruikt worden voor fietsbanden en slagroomspuiten.
We lopen verder. Langs de Reijerskoop halen leerlingen bijna halsbrekende toeren uit om vuil
uit de sloten te vissen. "Kunnen we nog wat langer prikken, meester? Want daar achter ligt een
heleboel vuil", vraagt een meisje. Maar de meester is onverbiddelijk: "Groep 7 wil ook nog
prikken, dus we moeten weer verder."

Vissen naar fietsen
22 maart 2016
Op initiatief van stichting Aquarius werd op 22 maart 2016 op twee plaatsen in Alphen naar
fietsen gevist.
Alphenaar Sebastian Zonneveld (16 jaar) was succesrijk: hij haalde bij de hefbrug deze fiets naar
boven!
Bron: De Ondernemer.nl
(https://www.deondernemer.nl/nieuwsbericht/63047/jonge-ondernemer-ziet-goudmijn-infietsvissen)

"Plastic bedrijfsafval hoort in afvalcontainers"
14 juli 2016
"Door plastic bedrijfsafval in de sloten kunnen kleine gemalen vastlopen. Als gevolg hiervan
kan het water minder snel weggepompt worden." Deze waarschuwing gaf Jaap-Willem
Kooistra aan 120 kwekers tijdens een informatieavond van Greenport Boskoop. Kooistra is
toezichthouder bij de omgevingsdienst Midden-Holland.
Vastgelopen gemalen zijn een extra kostenpost voor het waterschap. Maar volgens Kooistra
leidt het plastic in het water nog tot meer kosten. "Het plastic komt ook in het drijfvuil bij
gemalen terecht. Dat is normaal gesproken organisch materiaal. Maar door het plastic moet het
nu worden afgevoerd als 'restafval'."
De aanwezige ondernemers werden uitgenodigd om op 7 oktober mee te doen aan een
opschoonactie van de sloten in Boskoop. Het is een vervolg op de succesvolle schoonmaakactie
uit 2015. Initiatiefnemers hiervan waren kweker Fred Booy en sierteeltadviseur Johan van
Veen. De opschoonactie wordt ook dit jaar ondersteund door Junis kinderdagverblijven en
gemeente Alphen aan den Rijn.
De informatieavond van Greenport Boskoop vond plaats op 12 juli 2016 bij Hebe Center
Holland in Hazerswoude-Dorp.

Wethouder De Leest leest voor op Eben-Haëzerschool
14 oktober 2016
Kan het toepasselijker? Een wethouder met de naam Ed de Leest, verantwoordelijk voor het
onderwerp duurzaamheid, die voorleest op de Dag van de Duurzaamheid.
Dat gebeurde op 10 oktober 2016 op de Eben-Haëzerschool in Boskoop. De wethouder las er
voor aan kinderen van groep 7 en 8.
Enthousiast
“Ik ga erg mijn best doen hoor. Maar het is al vele jaren geleden dat ik voor het laatst heb
voorgelezen.” Daarna begon De Leest enthousiast met een verhaal uit het voorleesboek ‘De
wereld van plastic’. Het boek is speciaal samengesteld voor de Dag van de Duurzaamheid.
Handschoentjes
Na afloop van het verhaal onderzochten de leerlingen de samenstelling van het restafval van de
school. Er werden grote plastic afvalzakken opengemaakt en op tafels geleegd. “Jullie krijgen
rubberen handschoentjes om te onderzoeken. Wie doet er mee?”, vroegen medewerkers van
de AfvalSpiegel aan de kinderen. Na enige aarzeling deden de leerlingen mee.

Knikkertegel
Wethouder De Leest overhandigde een vrolijk gekleurde knikkertegel aan de kinderen. “Die is
gemaakt van gerecycled plastic. Dan zie je hoe belangrijk het is om plastic in te zamelen.” De
school startte dezelfde dag met het gescheiden inzamelen van plastic flesjes, metalen blikjes en
drankkartonnen. De gemeente ondersteunt dit initiatief in ieder geval tot 2018.

Leerkracht wint prijs 'Beste idee grondstoffen sparen'
31 maart 2017
"Wat zou het fijn zijn als we in alle Alphense klassen containertjes in de blauwe, oranje,
groene en grijze kleur zouden krijgen om kinderen zo afval te leren scheiden vanaf 4 jaar."
Met dat idee won leerkracht Annemiek Koster in 2016 de prijsvraag 'Beste idee grondstoffen
sparen'.
De prijs - een geldbedrag van €500 - werd op 30 maart 2017 aan Annemiek overhandigd. Dit
gebeurde ten overstaan van tientallen collega-leerkrachten van basischool De Mare. Op de
Facebook-pagina van de school is er een artikeltje met foto's over verschenen:
https://www.facebook.com/pcbdemare/.

Katholieke basisscholen starten met inzameling van PMD
2 mei 2017
In februari 2017 zijn alle zes katholieke basisscholen in gemeente Alphen aan den Rijn gestart
met het inzamelen van PMD (plastic en metalen verpakkingen en drinkkartonnen). De
gemeente heeft hiertoe drie PMD-minicontainers per schoollocatie uitgereikt; in totaal 21
minicontainers. Deze worden geledigd tijdens de inzamelronde van PMD bij huishoudens.
Helaas is basisschool de Meridiaan in april gestopt met het inzamelen van PMD. Buiten het
schoolgebouw was namelijk onvoldoende opslagruimte voor de PMD-minicontainers. Toen
deze binnen werden geplaatst, ontstond stankoverlast.
De katholieke basisscholen vallen onder de Stichting Katholiek Basisonderwijs Alphen aan den
Rijn (SKBA). Jeannette de Heij is bestuurder van deze stichting. "Op de schoollocaties is eigenlijk
te weinig ruimte voor de PMD-minicontainers. Maar toch kies ik voor PMD-inzameling."
De reden voor PMD-inzameling is duidelijk: "Onze leerlingen klagen - terecht - dat alle flesjes,
blikjes en drinkkartonnen in dezelfde bak verdwijnen. 'Thuis houden we dat apart. Waarom
doet de school dat niet?', vragen ze dan aan de leerkrachten."

Opschoonvrijwilliger werft andere vrijwilligers
2 mei 2017
Monique Goderie uit Ridderveld trekt er wekelijks op uit om haar woonomgeving schoon te
maken. Dat doet ze met een afvalknijper en vuilniszak. Mensen reageren positief als ze haar
in actie zien.
Monique zou het geweldig vinden als méér mensen haar voorbeeld zouden volgen. Daarom
vraagt ze de gemeente in januari 2017 om hulp. De projectleider zwerfafval van gemeente
Alphen aan den Rijn gaat bij Monique op de koffie. Gezamenlijk komen ze tot de conclusie dat
Monique de beste ambassadeur is om nieuwe vrijwilligers te werven.
Zij maakt een wervingsbrochure. En de gemeente zorgt voor afvalknijpers en mooie lichtblauwe
hesjes met daarop het logo Alphen Schoon. Eind maart 2017 kan Monique op pad om
opschoonvrijwilligers te werven.

Alphense Boys start met afvalscheiding
13 mei 2017
"Wie scheidt thuis zijn afval?", wil wethouder Ed de Leest weten. Een aantal voetballertjes
steekt zijn vinger op. "Vanaf vandaag doen we dat ook bij Alphense Boys."
De Leest geeft op 13 mei 2017 de feestelijke aftrap voor afvalscheiding bij de grote voetbalclub
Alphense Boys. Bij wijze van proef heeft de vereninging op tien plekken op het sportpark
minicontainers geplaatst.
Op elke plek staan drie minicontainers: één minicontainer voor flesjes, blikjes en
drankkartonnen (PMD), één minicontainer voor papier, en één minicontainer voor restafval. De
minicontainers zijn voorzien van stickers met daarop duidelijke iconen.
Gemeente Alphen aan den Rijn ondersteunt de proef. Zij heeft de containers en de stickers
geleverd. Daarnaast haalt de gemeente kosteloos de PMD op. Dit gebeurt tijdens de
ophaaldagen van de PMD bij de huishoudens in de buurt.
Bericht op de website van Alphense Boys: http://www.alphenseboys.nl/2017/05/09/van-startmet-gescheiden-afvalinzameling/.

Schone sloten in Boskoop
6 juni 2017
"Sloten zijn toch veel mooier als ze schoon zijn?" Met die vraag weet Johan van Veen uit
Boskoop een aantal buurtbewoners te mobiliseren. Met afvalknijpers, schepnetten en
veiligheidshesjes trekken zij er zaterdag 20 mei 2017 op uit.
De materialen komen van de gemeente. "Op voorwaarde dat wij de vrijwilligers regelen", legt
Johan uit. "Daarom ben ik langs de deuren gegaan. Buurtbewoners doen graag mee. Maar
ondernemers staan nog niet te trappelen..."
Tijdens de opschoonactie wordt onder meer een houten boot uit de sloot gehaald.

Alphen vergelijkt schoonaanpak met andere gemeenten
7 september 2017
Gemeente Alphen aan den Rijn doet mee aan de landelijke 'Benchmark Schoon 2017'. De
benchmark (= vergelijkend onderzoek) richt zich op het schoonhouden van de openbare
ruimte. De gemeente hoopt hierdoor te leren hoe de schoonaanpak efficiënter kan.
In totaal doen 34 gemeenten mee aan het onderzoek. Elke gemeente vult daartoe een
uitgebreide vragenlijst in over de schoonaanpak. Daarbij gaat het om het beleid, de ambities,
de aanpak, de kosten en de resultaten in het jaar 2016. Eind 2017 worden de resultaten van het
onderzoek bekendgemaakt.
De Benchmark Schoon is een initiatief van Gemeente Schoon (NVRD en RWS Leefomgeving).
Meer informatie op www.benchmarkschoon.nl.

Filmpje met opschooninitiatieven in gemeente Alphen aan den Rijn
4 oktober 2017
De omgeving schoonhouden? Dat doen medewerkers van de McDrive, verenigingen rond de
Zegersplas, een buurtbewoner uit Ridderveld en schoolkinderen.
Ze zijn te zien in dit korte filmpje uit oktober 2017.
https://www.youtube.com/embed/PbqjCpNjbqc

"Hoe vaak wordt in mijn straat geveegd?"
6 oktober 2017
Het is 5 oktober 2017, negen uur 's avonds. Ruim twintig mensen - waaronder 9
(burger)raadsleden - verzamelen zich in het gemeentehuis van Alphen aan den Rijn. In één
uur tijd worden zij bijgepraat over de aanpak van zwerfafval. Dat gebeurt met foto's, een
filmpje en vijf korte interviews.
Joost van Berckel is de eerste die wordt geïnterviewd. Hij is ouder van twee kinderen op
basisschool De Wereldwijzer. "Ik ken inspirerende sprekers over plastic afval en de gevolgen
ervan voor de natuur. Het leek mij leuk als zij op De Wereldwijzer hun verhaal zouden doen."
Zijn ideetje groeide in 2015 uit tot een succesvolle Duurzaamheidsdag voor de hele basisschool.
"Kinderen luisterden ademloos naar de verhalen en deden volop mee." Mede door dit initiatief
werd Joost van Berckel in 2017 genomineerd voor de Alphense Duurzaamheidspenning.
Dick Raaphorst volgt in het tweede interview. Hij is oud-voorzitter van Vereniging Vrienden
Park Zegersloot. "We houden twee keer per jaar een opschoonactie in het park. Dat doen we
met vrijwilligers, bijvoorbeeld van de Scouting. De gemeente ondersteunt ons daarbij met
materialen."
Gemeenteambtenaar Fouad Bouchti vertelt hoe de mensen van Team Schoon de straat en de
omgeving schoonhouden. Dat gebeurt onder andere met veegmachines. "Hoe vaak komt er
een veegmachine door mijn straat?", wil een raadslid weten. "Vijf keer per jaar, is het directe
antwoord van Fouad.
Buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) Ernst Edink trekt dagelijks afvalzakken open die
naast ondergrondse containers zijn gedeponeerd. "Ik probeer te achterhalen wie de dader is.
En dat lukt regelmatig. De dader krijgt een boete thuisgestuurd."
Gespreksleider Gerard Lappee vraagt of Ernst niet eerst aanbelt. "Nee. Als ze mijn blauwe
uniform zien, zijn ze zogenaamd niet thuis…"
Gemeenteambtenaar Frank Maurits is betrokken bij het meten van de beeldkwaliteit van de
openbare ruimte. "We doen we jaarlijks. Schoon is een onderdeel van die beeldkwaliteit." De
gemeente streeft naar een hoge beeldkwaliteit in de centra (niveau A), en een lagere
beeldkwaliteit in woonwijken (niveau B) en buitengebied (niveau C).
De raadsinformatiebijeenkomst valt in goede aarde bij de raadsleden. Door de concrete
verhalen uit de praktijk, wordt deze gewaardeerd als 'levendig, informatief en uitermate
afwisselend'.

"Mooi om de straat schoon achter te laten"
11 december 2017
Het besturen van een veegmachine is een hele kunst. Dat had teamleider Jan Visser van
gemeente Alphen aan den Rijn mij een half jaar geleden gezegd. "Je zou voor de gein eens
mee moeten gaan. Dan kun je het zelf zien."
Op vrijdag 8 december 2017 is het zover. Ik arriveer 's ochtends met mijn veiligheidsschoenen
bij de gemeentewerf. Van de opzichter krijg ik een lekker warme veiligheidsjas te leen. Dat
komt goed uit! Want het weer is bar en boos. De natte sneeuw komt met grote vlokken naar
beneden.
Ik stap bij een collega van Uitvoering & Service in de veegmachine. Het kost enige moeite om de
veiligheidsriem op de bijrijdersstoel af te stellen. "Begrijpelijk, want daar zit nóóit iemand",
verklaart de chauffeur. Door de kou beslaan de ramen. Daarom wordt de ventilatie een tandje
hoger gezet.
Spiegelverwarmers
Met de ruitenwissers en spiegelverwarmers (!) aan, gaan we op weg naar Burgemeester Bruins
Slotsingel. Daar zijn medewerkers van werkbedrijf Rijnvicus bezig met bladblazen. "Zij blazen de
bladeren uit de bermen naar het fietspad. En wij vegen ze dan weer op", verduidelijkt mijn
collega.
Bij de plaats van bestemming springt hij uit de veegmachine en loopt naar de auto met
Rijnvicus-medewerkers. Enkele minuten later komt hij terug. "Bladblazen heeft geen zin met
deze regen en sneeuw. Ze wachten tot het droog is. In de tussentijd vegen wij bij sportcomplex
De Bijlen."
Resultaat
Op weg naar De Bijlen legt de veegmachine-chauffeur uit dat er vrijwel altijd geveegd kan
worden. "Behalve als het vriest." Het rijden op een veegmachine spreekt hem erg aan. "Ik kan
mijn eigen werk plannen. En het is mooi om de straat schoon achter te laten. Je ziet direct
resultaat van je werk!"
Ondertussen heb ik het lekker warm gekregen in de veegmachine. Op de parkeerplaats van De
Bijlen liggen veel bladeren. Mijn collega doet gehoorbescherming in. En ik frommel wc-papier in
mijn oren. Want de borstels van de veegmachine en de zuiginstallatie maken aardig wat kabaal.
Kunst
De veegmachine komt in beweging. Terwijl de chauffeur met mij praat:
• geeft hij met zijn rechtervoet gas;
• stuurt hij met zijn linkerhand;
• bedient hij met zijn rechterhand twee handeltjes (van de veegarm);

•
•

bedient hij met zijn linkerhand meerdere knopjes op het dashboard;
kijkt hij in de linkerspiegels, door de vooruit, op het beeldscherm (met beelden van achter),
door de ruit tussen de stoelen (met zicht op straat), door het rechterraam en in de
rechterspiegel.

Na drie uur op de veegmachine word ik weer netjes afgezet bij de gemeentewerf. Ik kan Jan
Visser gelijk geven: het besturen van een veegmachine is een hele kunst!
Gerard Lappee (projectleider zwerfafval van gemeente Alphen aan den Rijn)

Gemeenteraad is voorstander van statiegeld
7 februari 2018
Gemeente Alphen aan den Rijn heeft zich aangesloten bij de statiegeld-alliantie van Recycling
Netwerk Benelux. De statiegeldalliantie is bedoeld om ook statiegeld te heffen op kleine
flesjes en blikjes.
Raadslid Harre van der Nat (SP) kwam met het voorstel. Vervolgens heeft het college van
burgemeester en wethouders op 6 februari 2018 besloten zich aan te sluiten bij de alliantie.
Wethouder Ed de Leest (Afval): "Dit kan een effectief middel zijn om zwerfaval van kleine flesjes
en blikjes te voorkomen. Deze flesjes en blikjes maken namelijk een groot deel uit van het
zwerfafval in onze gemeente."

Zwerfafval rapen geeft energie
6 maart 2018
Zo’n 25 opschoonvrijwilligers uit de gemeente werden maandagavond 5 maart 2018 in het
zonnetje gezet. Wethouder Ed de Leest bedankte hen voor hun inzet. “Het is ieders
verantwoordelijkheid om de omgeving schoon te houden. Ik ben blij dat u al het goede
voorbeeld geeft! En hopelijk krijgt u navolging.”
De wethouder presenteerde trots vier Schone Buurt coaches. Zij gaan in Ridderveld honderden
huis-aan-huis-gesprekken voeren over het scheiden en aanbieden van afval. Dit moet leiden tot
een schonere omgeving van de ondergrondse containers in deze wijk. De Schone Buurt coaches
zijn herkenbaar aan lichtblauwe hesjes met daarop een groen logo.
De avond leverde tientallen waardevolle tips en suggesties op voor een schonere omgeving.
Bijvoorbeeld om borden te plaatsen bij ondergrondse containers. Of om de moskeevereniging
te betrekken bij de aanpak. De gemeente onderzoekt of alle tips en suggesties uitvoerbaar zijn.

De opschoonvrijwilligers werden geïnspireerd door een lezing van 'Zwerfinator' Dirk Groot.
Dirk komt uit Purmerend en heeft van zwerfafval rapen zijn beroep gemaakt. “Ik ergerde mij
aan zwerfafval. Maar dat schoot niet op. Dus ben ik het zelf maar gaan opruimen.” Nu adviseert
hij gemeenten en verzorgt hij lezingen en lessen.

Volle filmzaal bij vertoning 'From Source to Sea'
18 maart 2018
Alle 76 zitplaatsen in de filmzaal van Parkvilla zijn bezet. Enkele kinderen mogen nog vooraan
zitten. Maar dan is de filmzaal toch ècht vol. De deur gaat dicht en een paar geïnteresseerde
'laatkomers' druipen teleurgesteld af.
Op deze zondag 18 maart 2018 zijn de mensen naar Parkvilla gekomen voor een exclusieve
vertoning van de film 'From Souce to Sea'. In de film van 50 minuten wordt de reis gevolgd die
Merijn Tinga in 2017 maakte op een supboard, gemaakt van plastic verpakkingen.
Hij begint zijn reis bij de bron van de Rijn in Zwitserland en eindigt bij de monding van de Rijn in
de Noordzee. Merijn wilde hiermee aandacht vragen voor de vervuiling van het milieu door
plastic zwerfafval.
Na afloop van de film verschijnt Merijn in de filmzaal, geflankeerd door zijn kinderen. Daar
ontvangen hij en de maker Eelke Dekker een hartelijk applaus. Merijn beantwoordt vragen van
het publiek. En hij geeft een toelichting over zijn 'vervolgreis' langs fabrikanten van
wegwerpverpakkingen en de Haagse politiek.
In de bijlage:
• trailer van de film 'From Source to Sea'
(https://www.youtube.com/watch?v=eTqBFJhw0GA)

"Ik maak mij zorgen over de leefomgeving"
28 maart 2018
Het regent onophoudelijk op 28 maart 2018. Toch gaat Daniëlle Rodriguez Erena op deze
woensdagmiddag naar buiten.
Met regenpak en rubberen laarzen meldt zij zich bij Wijkcentrum Kerk en Zanen. Daar krijgt
Daniëlle van een Schone Buurtcoach een afvalknijper, afvalzak, hesje en werkhandschoenen.
Ze struint ruim een uur langs de waterkant, soms half over het water hangend. In die tijd ruimt
ze snoepwikkels, vuurwerkresten, chipszakken, blikjes, flesjes en andere rommel.
Waarom Daniëlle meedoet aan deze opschoonactie? "Ik maak mij zorgen over de leefomgeving
van mijn kinderen, de dieren en het milieu. Door zwerfafval op te ruimen, probeer ik mijn
steentje bij te dragen aan een schone leefomgeving."

