
Inwoners, ondernemers, 
maatschappelijke organisa-
ties, politici en ambtenaren. 
In Gooise Meren maken 
we samen werk van duur-
zaamheid. We willen Gooise 
Meren tot een van de meest 
duurzame gemeenten van 
Nederland maken. In 2016 
zijn we daarom gestart met 
de beweging Samen Sneller 
Duurzaam (SSD) waarbij nu 
al bijna 1000 mensen zijn 
aangehaakt, waarvan de helft 
ook regelmatig de bijeen-

komsten van SSD bezoeken 
en actief zijn in de verschil-
lende werkgroepen. Deze 
werkgroepen richten zich elk 
op een bepaald aspect van 
duurzaamheid. Zoals duur-
zaam onderwijs, minder afval, 
meer aandacht voor natuur en 

biodiversiteit en het verduur-
zamen van woningen.
Ook is er een actieplan 
opgesteld dat steeds verder 
uitgerold wordt. Via diverse 
media, waaronder deze krant, 
op de website samen-snel-
ler-duurzaam.nl, op onze 
duurzaamheidscafés en via 
onze nieuwsbrief houden we 
u op de hoogte. Van persoon-
lijke verhalen tot concrete 
resultaten en tips. Maar ook 
wat er allemaal te doen is en 
hoe u zich kunt aansluiten. 

Samen optrekken voor een zwerfvuilvrije gemeente
Karin Hille woont in Gooise 
Meren en sloot zich een 
aantal jaar geleden bij de 
beweging Samen Sneller 
Duurzaam aan. “Ik wilde mijn 
steentje bijdragen aan deze 
mooie beweging”, vertelt ze 
en al snel nam ze deel aan 
het zwerfafvaloverleg en 
de werkgroep educatie. Ze 
draaide al een lesprogramma 
met betrekking tot zwerfafval 
in grote delen van Nederland 
en werd gevraagd om dat nu 
ook voor Gooise Meren op te 
zetten. Inmiddels ligt er een 
plan met als doel een 100% 
zwerfvuilvrije gemeente in 
2023. Ambitieus? Ja, maar 
er gebeurt veel in Gooise 
Meren. De gemeente, mid-
delbare scholen, inwoners 
en ambassadeurs, ze dragen 
allemaal hun steentje bij. 
Eddie Bakker, Coördinator 
Beheer en onderhoud bij de 
gemeente: “We zitten aan de 
vooravond van een uitdaging, 
en we moeten het samen 
doen, de gemeente kan het 
niet alleen.” 

Zwerfvuilambassadeurs
Een belangrijke rol in het 
zwerfafvalvrij krijgen van 
Gooise Meren zijn de zwerf-
vuilambassadeurs. De 
gemeente telt inmiddels 51 

zwerfvuilambassadeurs. Karin 
legt uit wat die doen. “Zwerf-
vuilambassadeurs adopteren 
een of meerdere straten in 
de buurt waar ze wonen en 
die houden ze met een aantal 
andere vrijwilligers schoon.” In 
de praktijk betekent dit dat ze 
zo’n één keer per maand met 
elkaar de straat opgaan. “Dit 
initiatief, met Zwerfvuilam-
bassadeurs is een voorloper 
van waar we naartoe willen in 
de gemeente”, vertelt Eddie 
enthousiast. “Samen optrek-
ken.” Een van de taken van de 
gemeente is de straten schoon 
houden, maar dat kunnen ze 
nooit alleen en voor 100%. 
Er blijft altijd iets van zwerf-
vuil op de straten, maar de 
ambassadeurs zorgen eigen-
lijk voor dat dat laatste restje 
zwerfvuil ook nog verdwijnt 
uit het straatbeeld. 

Snoeproutes
Eddie legt uit dat er veel ver-
schillende activiteiten zijn om 
Gooise Meren in 2023 100% 
zwerfvuilvrij te krijgen. Naast 
de Zwerfvuilambassadeurs 
zijn dat ook de middelbare 
scholen. In het zogenaamde 
snoeprouteproject werken 
middelbare scholen, scho-
lieren en gemeente samen. 
Iedereen herkent wel het 

beeld van middelbare scho-
lieren die in de pauzes en na 
schooltijd vanaf het school-
plein hun weg vinden naar 
de supermarkt. Op die route 
verzamelt zich aardig wat 
zwerfvuil en dat is vervelend 
voor de inwoners beamen ook 
Eddie en Karin.

In Gooise Meren zijn nu vier 
scholen die aan het project 
meedoen en een snoeproute 
hebben geadopteerd. Een van 
die scholen is het Willem de 
Zwijger College in Bussum. 
Die ontfermt zich over de 
route die leerlingen volgen 
vanaf de school tot aan het 
Veerplein in het centrum van 
Bussum. Karin: “De lancering 
is op 16 september en vanaf 
dat moment gaat er elke 
week een klas de straat op 
om het zwerfvuil op te rapen.” 
Daarvoor worden ze uitgerust 
met speciale prikkers van de 
gemeente. “Op het Willem 
de Zwijger College is veel 
aandacht voor duurzaamheid 
en door een snoeproute te 
adopteren geven zij ook zelf 
invulling hieraan.” Hoe de 
leerlingen van het Willem de 
Zwijger College het vinden 
weet Karin nog niet, maar als 
ze net zo enthousiast zijn als 
de leerlingen van het Wel-

lantcollege in Naarden zit het 
volgens haar wel goed. Daar 
zijn eind augustus ook twee 
workshops gegeven aan de 
leerlingen. 

Wellantcollege heeft een 
missie
Na de workshops zijn de 
leerlingen al fl ink aan de 
slag gegaan. Zo hebben ze 
stopmotions fi lms gemaakt 
met zwerfvuil in de hoofdrol 
en wordt er ook door middel 
van graffi ti op het school-
plein aandacht gevraagd voor 
zwerfvuil. Terwijl Eddie en 
Karin verder praten over de 
rol van de gemeente gaan 
de leerlingen van het eerste 
jaar naar buiten, voorzien 
van prikkers om het zwerf-
vuil te lijf te gaan. Naast de 
genoemde scholen zijn ook 
het Vituscollege college en 
het Goois Lyceum in Bussum 
aangehaakt bij het snoeprou-
teproject. 

Eddie vertelt dat het pro-
ject en de samenwerking op 
een fantastische manier zijn 
ontstaan. Enthousiast ver-
telt hij hoe het onderhouds-
beleid van de gemeente in 
elkaar steekt. “Ik liet zien 
hoe wij als gemeente een en 
ander onderhouden en op 
welk niveau dat is.” Zonder 
het te ingewikkeld te willen 
maken legt Eddie uit dat dat 

betekent dat de omgeving 
tot een bepaald niveau mag 
vervuilen. “Maar het idee 
van schoon bij de burger is 
anders”, licht hij toe. Dat de 
gemeente het tot een bepaalt 
niveau schoon houdt betekent 
in feite dat omgeving nooit 
heel erg meer kan vervuilen, 
het blijft op een constant 
niveau. En het laatste restjes 
wordt door allerlei initiatie-
ven, zoals de snoeproutes en 
de Zwerfvuilambassadeurs, 
opgepakt. 

Sociale functie
Al deze initiatieven zorgen 
niet alleen voor een scho-
nere omgeving, volgens Karin 
hebben ze ook een sociale 
functie. “Samen je omgeving 
schoonmaken of je straat 
zorgt voor sociale cohesie.” 
En ja, ook in coronatijd kun 
je prima samen aan de slag. 
Schoonmaken op 1,5 meter 
afstand van elkaar is volgens 
haar niet zo moeilijk 

De gemeente is op een 
aantal plekken gestart met 
een proef met speciale 
afvalbakken. Die persen het 
afval waardoor er tot ze-
ven keer meer afval in kan. 
Daarbij wordt bovendien 
gebruikgemaakt van zon-
ne-energie. De gemeente 
telt op dit moment tien van 
deze bijzondere afvalbakken. 

Zwerfvuil opruimen tijdens 
corona
Om tijdens corona veilig zwerfvuil op te ruimen heeft het 
RIVM een aantal richtlijnen opgesteld
●  Houd 1.5 meter afstand van elkaar.
●  Raak geen zwerfvuil aan zonder handschoen (van latex of 
rubber) en/of grijper. 

● Gooi je handschoenen na gebruik weg bij het restafval.
● Gooi het zwerfafval direct weg in een afvalbak.
●  Blijf uit de buurt van kwetsbare mensen zoals ouderen en 
mensen met een zwakke gezondheid.

●  Deel geen handschoenen, grijper of drinkfl es met anderen.

Illustratie: Geert Gratama

Karin Hille en Eddie Bakker bij het Wellantcollege.

Familie Duurzaam



“Zien opruimen doet 
opruimen”
Marianne Scholtens woonde 
met haar gezin twee jaar in 
Hongkong en het viel haar op 
hoe schoon het daar was in 
vergelijking met Nederland. 
“Ondanks de 7,5 miljoen men-
sen zag de stad er altijd net-
jes uit en ik vond het prettig 
dat er niet overal troep lag.” 
Terug in Nederland haalde ze 
haar hardloopschoenen weer 
tevoorschijn en inmiddels is 
ze een fanatieke troeptrim-
mer. “Ik wilde sporten en iets 
voor de natuur doen en dit is 
een mooie combinatie.” 

Obsessie
Ze geeft toe dat het inmid-
dels wel bijna neigt naar een 
obsessie: troep op straat 
opruimen. “Ik heb altijd hand-
schoenen en een plastic zak 
bij me. Als ik met de kinde-
ren aan het fi etsen ben, dan 
weten ze dat ik regelmatig 
stop.” En ook hier werkt het 
gezegde oud geleerd, jong 
gedaan, want als haar pubers 
zich vervelen dan willen ze 
hun moeder nog wel eens 
een handje helpen. ‘Ik zet ze 
dan in voor een heitje voor 
een karweitje, dan verdienen 
ze wat en zijn ze ook goed 
bezig.’ 

Met het clubje troeptrimmers 
waar zij deel van uitmaakt 
hebben ze geen vaste plek. 
“Soms zie je een plek waar 
veel zwerfvuil ligt en dan gaan 
we daar heen. We komen met 
troeptrimmen ook op plek-
ken waar mensen zich vaak 
minder verantwoordelijk voor 
voelen. In Bussum zijn dat 
de Groene Long en de Skate-
baan bijvoorbeeld.” Ze gaan 
in ieder geval één keer per 
maand samen op pad. Elke 
eerste van de maand en dan 
zijn  gemiddeld twee uurtjes 
bezig. Afhankelijk van hoeveel 

tijeenieder heeft. “Maar soms 
blijf je bezig als er veel ligt.” 

Wandelen
De naam troeptrimmen ove-
rigens kan mensen wat op 
het verkeerde been zetten, 
want de meeste troeptrim-
mers wandelen. Marianne: “ 
Wandelen is gezonde en ook 
een goede manier om tot rust 
te komen en troeptrimmen is 
leuk om te doen en je hebt 
direct resultaat van je werk 
en het blijft langer schoon. 
Bovendien is het gezellig en je 
krijgt leuke reacties van men-
sen.” Dat het langer schoon 
blijft komt volgens Marianne 
ook doordat mensen zelf 

minder troep op straat ach-
terlaten of zelf ook zwerfvuil 
oprapen als ze bijvoorbeeld 
met hun hond lopen. “Zien 
opruimen doet opruimen.” 

Een keertje mee ‘trimmen’? 
Kijk dan op de Facebook-
pagina van Troeptrimmen 
Bussum. 

Gooise Meren zoekt 
Zwerfvuilambassadeurs
Gooise Meren heeft als ambitie om in 2023 100% zwerfvuil-
vrij te zijn. Daarvoor zijn diverse projecten en activiteiten 
opgestart. Door gemeente, inwoners en middelbare scholen. 
Wilt u hier als inwoner aan bijdragen? Word dan zwerfvuilam-
bassadeur.

Geen troep in je eigen straat 
Een Zwerfvuilambassadeur houdt, samen met andere straat-
genoten, zijn of haar eigen straat zwerfvuilvrij. Dat betekent 
dat u gemiddeld één keer per maand met z’n allen de mou-
wen opstroopt en met een prikker alle rommel die rondzwerft 
in uw straat opruimt. U zult zien dat het direct en op lange 
termijn resultaat heeft, want een schone straat blijft ook lan-
ger schoon. 

Zo word je ambassadeur
In Gooise Meren zijn al meer 
dan 50 straten geadopteerd. 
Kijk op samen-sneller-duur-
zaam.nl/zwerfvuilvrij of uw 
straat nog vrij is en geef u op 
via gooisemerenschoon@
gooisemeren.nl. 

World Clean Up Day op 19 september
Net als vorig jaar zijn er in 
Gooise Meren fl ink wat acti-
viteiten tijdens de jaarlijkse 
World Cleanup Day. In ver-
band met corona is het wel 
belangrijk om de RIVM-richt-
lijnen na te leven. Op de 
site www. www.samen-snel-
ler-duurzaam.nl staan de 
specifi eke RIVM-richtlijnen 
voor het opruimen van zwerf-
vuil. Documenteer je afval in 
de Litterati app, gebruik dan 
code 895859.

De World Cleanup Day vindt 
wereldwijd plaats in meer 
dan 180 landen. In Nederland 
wordt deze dag georganiseerd 
door Plastic Soup Foundation 
en NederlandSchoon.

Cleanup acties Gooise 
Meren
● Troeptrimmen in Bussum

start 10.00 uur, verzame-
len bij de ingang van het 
gemeentehuis Bussum
Vooraf aanmelden is niet 
nodig

● Opruimactie Keverdijk, 
Naarden, georganiseerd door 
Buurtplatform KTV
start 10.00 uur, verzamelen 
op de Kolonel Verveerstraat 
64
Zakken, knijpers en hand-
schoenen worden uitgedeeld. 
Graag vooraf aanmelden: 

secretariaat@buurtplatformn-
aarden.nl 
● Opruimactie Albert Heijn 
start 10.00 uur, verzame-
len op de Laarderweg 11 in 
Bussum
Vooraf aanmelden is niet 
nodig
● Opruimactie buurtcomité 
Prins Hendrikpark met kin-
deren, ouders welkom! Tijd: 
13-15 uur, verzamelen op de 
Mecklenburglaan 74 in Bus-
sum.
● Broedplaats Gooise Meren, 
Bussum. Tijd: 15-16 uur, ver-
zamelen op de De Ruijterlaan 
24a in Bussum (voormalige 
school naast het gezondheids-
centrum).
● Buurtvereniging Koop-
weg-Bijlstraat. Start: 14 uur, 
verzamelen bij het speeltuin-
tje (Fokkerpark) tussen de 
Koopweg en de Bijlstraat.

Zelf een opruimactie starten
Last van zwerfafval in je 
straat of buurt? Zorg zelf voor 
minimaal drie actieve buurt-
bewoners die ook een uurtje 
afval willen knijpen en wij 
komen te hulp! Wij faciliteren 
de actie met extra handen, 
afvalknijpers, handschoenen, 
afvalzakken, hesjes en koffi e 
en thee. Jullie bepalen zelf de 

locatie. Geef u op via: www.
buurtproject.nl/knijpcollectief 

Sluit aan bij bestaande acties
Naarden
Elk kwartaal ruimt het buurt-
platform KTV, samen met 
buurtbewoners, zwerfvuil 
op in de KTV wijk. Kijk voor 
meer info op www.buurtplat-
formktvnaarden.nl.

De wallen in de Naarden Ves-
ting worden elke eerste zon-
dag van de maand, op initia-
tief van Vestingbewoner Freek 
Eshuis opgeruimd. Iedereen 
die wil meehelpen is welkom. 
Verzamelen om 10 uur bij de 
Utrechtse Poort.

Bussum
Troeptrimmen Bussum ruimt 
elke 1e zaterdag van de 
maand, van 10 tot 11 uur, 
steeds op een andere plek in 
Bussum zwerfvuil op. 

Atletiekvereniging AV Tempo 
houdt begin oktober weer een 
grote zwerfvuil opruimactie 
met haar leden en ook niet-le-
den zijn welkom. Stuur een 
mail naar info@avtempo.nl 
voor meer info.  

Tien tips om uw hond op 
plastic afval te leren jagen
Wat is er nu leuker dan 
tijdens het wandelen met 
uw hond ook de plastic soup 
terug te dringen. Op de site 
zootjegeregeld.nl staan tien 
tips om uw hond op plas-
tic afval te leren jagen. We 
hebben ze hieronder kort voor 
u op een rij gezet. Op de site 
staan meer tips.  

1. Hou het veilig
2. Begin klein
3. Stop koekjes in de fl essen
4. Belonen en afkeuren
5. Neem de tijd
6.  Gebruik een hulphonden-

tuigje
7.  Zorg voor een veilige locatie
8. Let op recreanten
9. Leeftijd maakt niet uit
10. Ruim zelf ook op 

Vader en zoon houden de buurt schoon       Foto: Gooise Meren


