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Jaarbericht 2016

Opgeruimd Leusden is een samenwerking van actieve inwoners van Leusden (die zich hebben 
verenigd in het burgerinitiatief Burgers & Afval) en Stichting De Groene Belevenis. Rijnders 
Bedrijfsondersteuning en Appel & Eelman communicatie en meer … ondersteunen Opgeruimd 
Leusden op het gebied van organisatie, administratie en communicatie.

De activiteiten richten zich op algemene communicatie (13%), promotie bewustwordings- 
campagnes (12%), educatie, bewustwording en gedragsbeïnvloeding (65%) en projectcoördinatie  
(10%) Opgeruimd Leusden wordt gefinancierd door het door Nedvang beschikbaar gestelde 
budget.

Missie van Opgeruimd Leusden:
“Het schoner krijgen en houden van Leusden, door middel van opruimochtenden 
zwerfafval, bewustwordingscampagnes en educatieprogramma’s.”

Opgeruimd Leusden zoekt steeds vaker de samenwerking met Leusdenaren, wijken, organisaties, 
bedrijven, scholen en evenementen. Dankzij deze mooie samenwerkingen en vele vrijwilligers, 
hebben wij ook dit jaar weer een stap verder gezet in het schoner krijgen en houden van Leusden.

Heel Leusden schoon, daar gaan wij voor!



Nieuwjaarsvegen 1 januari 2016

Aansluitend bij de landelijke campagne Nieuwjaarsvegen werden  door veel mensen in Leusden op nieuwjaarsdag de handen uit  

de mouwen gestoken. De landelijke campagne werd door Opgeruimd Leusden ondersteund met het uitdelen van 500 afvalzakken  

bij de vuurwerkverkoopunten, een social media campagne, spandoeken en posters. Tevens werden bewoners en straten  

opgeroepen om hun nieuwjaarsvegen vast te leggen en Opgeruimd Leusden een mooie foto te sturen. Uit de inzendingen werden  

4 winnaars beloond met een heerlijke slagroomtaart. Op nieuwjaarsdag werden in Leusden, inclusief Stoutenburg en Achterveld,  

in 2,5 uur tijd ca. 1000 nieuwjaarsvegers bedankt en vastgelegd door onze fotograaf in circa 33 straten.

Opruimochtenden

De 6 opruimochtenden in 2016 waren weer een groot succes. Eén keer in de twee maanden hebben gemiddeld 20 vrijwilligers  

het zwerfafval in Leusden aangepakt. Iedereen krijgt een veiligheidshesje, grijper, vuilniszakken en een duidelijke routekaart mee.  

Na afloop is er koffie en een korte evaluatie. In twee uurtjes tijd komt elke vrijwilliger met 2 à 3 volle vuilniszakken terug.  

De oogst bestaat doorgaans  uit veel blikjes, plastic flesjes, maar ook autovelgen, wietzakjes, kleding, tuingereedschap, een ring en 

een horloge worden gevonden langs de weg. Het afval wordt verzameld bij De Groene Belevenis en opgehaald en gewogen door 

Sight Landscaping.

Elke keer zijn er naast de vaste vrijwilligers ook altijd weer nieuwe mensen die komen opruimen. Dit jaar was er ook versterking  

van mensen uit de vluchtelingenopvang en ook diverse politici uit Leusden gingen aan de slag. Totaal werden hier in 2016  

ongeveer 360 vrijwilligers-uren ingezet.

www.opgeruimdleusden.nl

In 2016 zijn 268 vuilniszakken zwerfafval geruimd met een totaalgewicht van 960 kg.
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Landelijke Opschoondag 

Dankzij veel vrijwlligers werd op 19 maart tijdens de landelijke  

Opschoondag een enorme hoeveelheid zwerfafval opgeruimd. In  

totaal meer dan 100 zakken werden verzameld op verschillende  

plekken in Leusden. Tijdens de reguliere opruimochtend werd vooral  

langs de rondwegen van Leusden opgeschoond. Naast de vaste  

vrijwilligers haakten dit keer een aantal bedrijven (via de Matchbeurs)  

en politieke partijen aan. 

Al het zwerfafval, een aanhangwagen vol, werd op winkelcentrum  

De Hamershof geplaatst om aan alle Leusdenaren zichtbaar te  

maken hoeveel zwerfafval er ook in de de gemeente Leusden ligt.  

In samenwerking met kunstenares Evelien Kooloos werden door  

verschillende jonge omstanders mooie kunstwerken gemaakt.  

Wethouder Jan Overweg ontving een zwerfiekunstwerk en Opgeruimd 

Leusden ging in gesprek met voorbijgangers die middag.

Ook de wijken gingen aan de slag!
Op verschillende plekken in Leusden zijn straten en wijken actief aan  

de slag gegaan. Een deel heeft bij Opgeruimd Leusden gebruik gemaakt van 

de mogelijkheid om afvalprikkers, vuilniszakken en handschoenen te lenen. 
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Een langslopende Leusdenaar:

“Ik weet dat er veel ligt, maar dat het zoveel is,  
dat is toch wel indrukwekkend, goed dat jullie  
dit zichtbaar maken aan heel Leusden.”
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Afvalvrije scholen Leusden

In Leusden zijn dit jaar de eerste afvalvrije scholen van 

start gegaan. De Groene Belevenis is een belangrijke  

partner van basisscholen als het gaat om het vergroten  

en het overbrengen van de duurzaamheidsgedachte. 

Samen met Voila is er een overeenkomst getekend  

waarin is opgenomen dat de partijen samen de  

Leusdense scholen de komende jaren allemaal afvalvrij  

maken. Zwerfafval en Plastic Soep zijn hierbij belang- 

rijke thema’s. De scholen binnen MFC Atria zijn de eerste  

afvalvrije scholen van Leusden.
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Opgeruimd Leusden in de schijnwerpers

Dit jaar hebben we veel in de publiciteit gestaan. Niet alleen in 

Leusden, maar ook ver daar buiten. Van de Opruimochtend in januari 

hebben we een filmpje gemaakt. De wijze van besteding van de 

zwerfafvalvergoeding door Opgeruimd Leusden is uitgelicht in het 

magazine van Nederland Schoon. Daarnaast is Opgeruimd Leusden één 

van de 25 initiatieven waarvan een ‘Supporter van Schoon portret’ werd 

gefilmd. Eind november heeft Henriëtte Former namens Opgeruimd 

Leusden een presentatie gegegeven op het landelijk zwerfafvalcongres,  

georganiseerd door Nederland Schoon en Gemeente Schoon.



www.opgeruimdleusden.nl

Dag van de Duurzaamheid

Tijdens de Dag van de Duurzaamheid op 10 oktober sloten we aan bij  

de landelijke voorleesactie. Door 3 wethouders werd in de bibliotheek 

voorgelezen uit het boek ‘De wereld van plastic’.

Er werd niet alleen voorgelezen, er ontstonden ook interessante ge-

sprekken over duurzaamheid, wat is het nu eigenlijk en waarom is het zo  

belangrijk? Veel leerlingen zijn zich al bewust van de zorg voor de natuur, 

het omgaan met afval en wat plastic voor voordelen en nadelen heeft in 

onze wereld. De scholen mochten de voorleesboeken houden om verder 

te kunnen gebruiken in verschillende lessen. Tevens organiseerden we een 

wedstrijd. De leerlingen van deelnemende scholen werd gevraagd wat zij 

kunnen doen om plastic (zwerfafval) te verminderen.

Winnaars Robencia en Nantenin van OBS De Heerd 
hebben een rap geschreven over het verminderen  
van plastic en wonnen een plastic dopper!

Scholen die aan de Dag van Duurzaamheid meededen, kregen van  

Nederland Schoon een knikkertegel, gemaakt van gerecyclede plastic 

doppen. Tijdens de Duurzaam Doen Dagen is deze tegel uitgereikt en 

werden de kinderen betrokken bij het plaatsen op het plein.
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Samenwerking geeft kracht!

In 2016 hebben we diverse activiteiten georganiseerd in samenwerking met andere partijen. Van het basketbalbord, beschikbaar 

gesteld door Nederland Schoon, hebben we onze eigen mobiele Dunkin Basket gemaakt. Tijdens de aftrap van Leusden Fit  

konden Leusdenaren in winkelcentrum De Hamershof afval dunken met Opgeruimd Leusden. Met name bij de kinderen was 

dit een groot succes. Met hulp van Leusden Fit, voor het begeleiden en verzorgen van de trampoline en matten, hebben we 

op verschillende locaties op een interactieve manier mensen kunnen wijzen op het opruimen van afval. Volgend jaar gaan we  

deze veelvuldig inzetten.

De jeugd van Natuurclub van De Groene Belevenis is gaan ‘schat zoeken’. Samen met de mensen van 

TrashUre Hunters gingen zij fanatiek op zoek naar zwervende afvalschatten. Na 1,5 uur schatzoeken werd 

het afval gesorteerd en uiteindelijk omgetoverd tot afvalkunst! Iedereen ging met een opgeruimd gevoel 

naar huis, maar ook wel een beetje bezorgd omdat het veel erger is gesteld met het zwerfafval in Leusden 

dan iedereen van tevoren had gedacht.

Tijdens de Duurzaam Doen Dagen in Leusden hebben we een inloopavond gehouden en stonden we op het afsluitende  

FestiFair in de Korf waar we met veel inwoners in gesprek gingen. Nederland Schoon heeft dit jaar een speciale editie  

uitgebracht van Donald Duck. Opgeruimd Leusden heeft deze Donald Duck aangeschaft en uitgedeeld aan circa 1400 leerlingen 

van groep  4 t/m 8 van alle basisscholen. Op de verschillende scholen werd hieraan een les gekoppeld over zwerfafval en gingen  

kinderen actief aan de slag op en rondom het schoolplein. Met de organisatie van het foodfestival Delicious Dishes gingen we  

in gesprek over het voorkomen van zwerfafval op dit evenement. Opgeruimd Leusden heeft gezorgd voor opvallende afvalbakken  

en de crew van het festival ging gekleed in shirts met achterop het logo van Opgeruimd Leusden. Het was een goed bezocht  

festival, het afval werd netjes opgeruimd. Een mooi voorbeeld van een schoon festival. Met PON Dealer Groep Leusden gingen  

we in gesprek over de grote hoeveelheid kunststof deurstoppers die we in de bermen vonden buiten de poort. Dit werd direct  

adequaat opgepakt door het bedrijf en wij blijven monitoren.
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De samenleving voorop:  
zonder vrijwilligers kunnen we niet! 

Opgeruimde Opsteker
We hebben dit jaar de Opgeruimde opsteker geïntroduceerd. Mensen  

die zich actief inzetten om zwerfafval op te ruimen en te voorkomen,  

worden hierbij in het zonnetje gezet. Goed voorbeeld doet goed volgen! 

Hans Roach en de vrijwilligers van Klompenpad Schutpad waren als  

eerste aan de beurt. Wij zorgden voor een bedankje en een interview  

met persbericht.

Elke dag een tas vol, 
dat is elke week een 
winkelwagen vol.
Hans verdient een 
Opgeruimde Opsteker!

Opgeruimde lunch
Om alle vrijwilligers van de opruimochtenden te bedanken voor hun  

inzet, zijn ze in mei getrakteerd op een heerlijke Fairtrade lunch en  

sloten we in november de opruimochtend af met soep.
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Lespakketten verder uitgebreid:  
Plastic Soep = Linke Soep!

De Groene Belevenis beschikt over divers les-

materiaal, voor kinderen in groep 1/2, 3/4, 5/6 en 

7/8. Alle Leusdense scholen maken gebruik van dit  

materiaal. Op www.opgeruimdleusden.nl/educatie 

wordt het materiaal over (zwerf)afval apart uitgelicht.  

Dit jaar is er een nieuw lespakket bijgekomen, te 

weten Leskist Plastic Soep = Linke Soep, ontwikkeld 

in samenwerking met meerder NME centra. Bij 

dit lespakket gaan kinderen aan de slag met een 

onderzoek naar wat plastic soep is en hoe het ontstaat. 

Met natuurlijke ingrediënten, zoals aardappelzetmeel 

en glycerine, gaan ze (bio)plastic maken. 

Scholen aan de slag met lespakketten
In 2016 werkten 243 leerlingen via 5 verschillende 

lespakketten aan het thema zwerfafval. 

 

Kinderfeestje: Afvalschatten zoeken en maken
Naast de lespakketten voor scholen is er voor de particulieren ook 

een kist gemaakt voor het houden van een afvalkinderfeestje:  

Ga je mee schatzoeken? Een kist vol materialen voor onder andere  

een afvalrace en een estafettespel om afval te scheiden en in de juiste 

container te gooien.

2016: de statistieken op een rij

Vrijwilligers:  55 vrijwilligers, 360 uren opruimochtend

Routekaarten: 20 routekaarten

Vuilniszakken:  268 vuilniszakken met een totaalgewicht van 960 kg

Website:  2970 bezoekers (75,5% nieuwe en 24,5% terugkerende bezoekers)  

 3.886 sessies met een gemiddelde duur 2 minuten, waarbij 3,65 pagina’s zijn bezocht.  

 De bezoekers bestaan uit: 5% - 18-24 jarigen | 15% 25-34 jarigen | 27% 35-44 jarigen  

 | 31% 45-54 jarigen | 12% 55-65 jarigen 

Facebook:  419 volgers van de pagina, 138 berichten gepost en hiermee  

 113.256 mensen bereikt

Twitter:  266 volgers, 138 tweets geplaatst, totaal 63.250 keer weergegeven

Filmpjes:  Er zijn 3 eigen filmpjes gemaakt: een filmpje over de opruimochtenden,  

 een filmpje over het TrashUre hunten en een filmpje over de Dunkin Basket.  

 Nederland Schoon maakte het filmpje over het Supportersportret.  

 Deze filmpjes zijn totaal 38.357 keer bekeken   

Leusder Krant:  9 artikelen geplaatst

Digitale Nieuwsbrieven:  Er zijn 11 nieuwsbrieven verzonden naar 285 abonnees
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