
VAN NATURE Jacques van der Neut schrijft in Van Nature over opvallende
waarnemingen in de natuur. Hij werkt als boswachter in De
Biesbosch. Daarnaast is hij een verwoed natuurfotograaf.

B
ij het verzamelen van het
zwerfvuil dat langs de ri-
vieren ligt, volgen de vrij-
willigers heel eenvoudig
de vloedlijn. In zo’n lijn,

die de hoogst bereikte waterstand
van een rivier markeert, verzamelt
zich al het aangespoelde afval. 
Hier worden spullen gevonden zo-
als repen plastic, bierflessen, stukken
meertouw, jerrycans, sandalen, blok-
ken piepschuim, plastic emmers,
manden en zelfs delen van surfplan-
ken. 
In de eerste week van maart orga-
niseerde de Dordtse kajak- en kano -
vereniging Dajaks, in samenwerking
met Scouting Willem de Zwijger-
groep Dordrecht en NLdoet, een
vuilruimactie.
,,Meestal zijn er meerdere groepen
in het rivierengebied in de weer, dus
is het wel zaak de werkzaamheden
op elkaar af te stemmen’’, zegt Chris
Rozier, namens de kanoliefhebbers.
,,Aangezien er bij eerdere acties al
vuil werd verzameld aan de Bra-
bantse kant, hebben wij ons bezigge-
houden met de oevers van de Nieuwe
Merwede aan de Hollandse kant. Het
weer werkte goed mee en iedereen
heeft het dan ook bijzonder naar de
zin gehad. In totaal waren we onge-
veer met zo’n 50 deelnemers.’’ 

Over water
Aangezien er in dit deel van het ge-
bied wegen ontbreken, moeten vrij-
willigers over het water worden aan-
gevoerd. Voor de afvoer van al de ver-
zamelde troep geldt hetzelfde. ,,Ge-

lukkig hadden we de beschikking
over twee schouwen van Scouting
Willem de Zwijgergroep en over de
Stalen Willem, het wat grotere bege-
leidingsschip van de scouting. Al de
troep verscheepten we naar een con-
tainer op de vaste wal, bij de Kop van
’t Land in Dordrecht, waarbij Rijks-
waterstaat (RWS), zorgde voor de af-
voer van de door ons gevulde contai-
ner. Ik schat dat we er zo’n 7 tot 8
kuub zooi in hebben gedumpt. Wij
doen het werk en leveren de mens-
kracht en RWS zorgt voor de afvoer.
Dankzij die samenwerking zijn der-

Schoonmaak aan de oever
gelijke acties gelukkig nog steeds
mogelijk’’, zegt Rozier. 
Afgelopen weekend verzamelden
vrijwilligers aan de Brabantse kant
ook zwerfvuil. In dit geval was het
een samenwerkingsverband van de
ANWB en het Instituut voor Natuur-
educatie en duurzaamheid (IVN),
zegt Angela Knook, junior boswach-
ter bij het Staatsbosbeheer in de Bies-
bosch. 
,,Er werd geopereerd vanuit twee
plekken. Er vertrokken boten vanaf
het Biesboschbezoekerscentrum in
Drimmelen en vanuit Lage Zwaluwe.
De mensen vanuit Drimmelen na-
men de dijk langs de Mand onder-
handen en de groep die vertrok uit
Lage Zwaluwe concentreerde zich op
en rond de Anna Jacominaplaat. De
actie stond in het teken van het
Schone Maas Project. In totaal namen
er ongeveer 100 mensen deel aan
deze actie. Daarnaast waren de Lions
actief in de Aakvlaai, waar ook afval
bij elkaar werd geraapt.’’

Geocachers 
Bij deze acties mogen de inspannin-
gen van een groep geocachers niet
worden vergeten. ,,Zeker niet. Begin
maart hebben zo’n 80 personen de
omgeving van de Deeneplaatweg op-
geschoond. Via de gemeente Wer-
kendam hoorde ik dat er bij deze ac-
tie zo’n 109 kilo zwerfvuil werd ver-
zameld. Ook niet niks. De inzet van
al deze mensen laat een grote betrok-
kenheid zien bij het schoonhouden
van onze directe woon- en leefomge-
ving.’’ 

� Vrijwilligers bezig langs de Nieuwe Merwede. Er hielpen hier in totaal zo’n 50 mensen mee. FOTO’S CHRIS ROZIER

Op de oevers van onze grote rivieren ligt veel zwerfvuil. Al die aangespoelde troep
wordt regelmatig door talloze vrijwilligers verzameld. Zo werden onlangs de oevers van de
Amer, Nieuwe Merwede en de Bergsche Maas flink onder handen genomen.

Het weer
werkte goed
mee en
iedereen heeft
het dan ook
bijzonder naar
de zin gehad 
–Chris Rozier

PLASTIC SOEP

Het Schone Maas Project
De Maas is een 950
kilometer lange rivier
in West-Europa. Zij
ontspringt in Frankrijk
en stroomt daarna
door België en Neder-
land. 
In Nederland is de
Maas de zuidelijkste
van de grote rivieren
en mondt uit in de Ne-
derlandse rivierdelta.
De Maas zit vol met al-
lerlei plastic. Vanuit
Frankrijk en België
stroomt er heel wat
rommel, afkomstig van
schepen of industrie,

richting Nederland.
Ook wij Nederlanders
maken ons schuldig
aan de ‘plastic soep’:
huishoudelijk afval

wordt vaak gedachte-
loos op de grond weg-
gegooid. Een berm-
maaier kan het afval
verkleinen waarna het

regenwater of de wind
het meeneemt richting
beken en rivieren.
Plastic in rivieren
stroomt uiteindelijk
richting zee en veroor-
zaakt de bekende
plastic soep: de grote
drijvende eilanden van
plastics in de oceanen.
Tijdens en na hoogwa-
ter is goed zichtbaar
hoeveel afval er nor-
maal in het water drijft.
Wanneer het hoogwa-
ter zakt, belandt het
afval op de rivieroe-
vers.
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� Deze sokken zijn gemaakt van gerecy-
clede visnetten. FOTO JACQUES VAN DER NEUT

� De zooi verdwijnt in de contai-
ner. 


