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Jaarbericht 2018

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

Onze missie is het schoner krijgen en houden van de gemeente Leusden door middel van opruimochtenden, bewustwordings- 

campagnes en educatieprogramma’s. Door herhaaldelijk te laten zien dat het ook anders kan, bieden we een positieve prikkel om 

Leusden opgeruimd te houden. Het uitgangspunt is dat als er geen zwerfafval ligt, we het ook niet op hoeven te ruimen.

Bij de start in 2015 lag de focus op opruimen. Inmiddels is dit flink verbreed door de vele bewustwordings- en   

educatieprogramma’s in samenwerking met verschillende organisaties en initiatieven. Het doel van Opgeruimd Leusden voor  

de komende 5 jaar is om toe te groeien naar een netwerk van zelfdragende initiatieven zodat inwoners van Leusden steeds meer 

zelf de verantwoordelijkheid nemen voor een schone leefomgeving zonder zwerfafval. 

In Leusden is schoon de norm, en iedereen voelt zich daar op zijn eigen manier verantwoordelijk voor. Opgeruimd Leusden is 

hierin het beeldmerk en de aanjager. Door te inspireren, te organiseren, te evalueren en successen te  communiceren maken we 

met elkaar de verandering steeds groter.

Dankzij 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!
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Nieuwjaarsvegen

Het begint ondertussen een traditie te worden. Leusdenaren activeren om hun vuurwerk- 

afval netjes op te ruimen. Op verzoek van Opgeruimd Leusden konden inwoners gratis  

vuurwerkafval inleveren bij de Milieustraat op 2 en 3 januari. Via social media stuurden  

opruimers een foto van hun Nieuwjaarsvegen. Ook dit jaar hebben we een aantal actieve  

Leusdenaren in het zonnetje gezet en een taart overhandigd om met hun buren te delen!

Opruimochtenden 

Ook dit jaar hebben we weer 6 opruimochtenden gehouden. Elke ochtend gingen we met   

ca. 15-20 vrijwilligers een aantal uren aan de slag. 

Kleine moeite, grootste resultaten 
Uit de verschillende routekaarten werden per opruimochtend een aantal routes geselecteerd. 

Per seizoen ligt er soms meer/minder afval op bepaalde routes. Sommige routes, de  

doorgaande wegen in Leusden, zijn helaas nog steeds vaak erg vuil. Toch merken we dat  

hoe schoner we het houden, hoe schoner het blijft. Ook de landelijke aandacht voor zwerfafval  

en ‘plastic soup’ in media en politiek dragen bij aan bewustwording bij mensen. 

Landelijke Opschoondag

Tijdens de Landelijke Opschoondag werden in Leusden ook weer verschillende opruimacties  

gehouden. In Leusden-Zuid ging de wijkvereniging Leusden ZeT weer aan de slag met haar  

vrijwilligers en schoolkinderen. Ook gingen mensen in de wijken aan de slag. En er haakten  

hardlopers aan die samen gingen ploggen: joggen en tegelijkertijd zwerfafval opruimen.  

Opgeruimd Leusden verstrekte afvalprikkers, handschoenen en vuilniszakken en zorgde voor  

de communicatie om deze dag onder de aandacht te brengen.  

Opgeruimde Leusdenaren op de kaart

Als we allemaal een ‘stukje’ Leusden schoonhouden, wordt en blijft het echt schoon. In 2018  

zijn we gestart om alle mensen die structureel een stukje van Leusden schoon houden op de  

kaart te zetten. De uitdaging, dat straks de hele kaart van Leusden bezet is! Via RWS Leef- 

omgeving kon Opgeruimd Leusden gebruikmaken van een maatwerkadvies door Planterra,  

een adviesbureau voor de openbare ruimte. Dat advies hielp ons het jaarplan meer te  

richten op het stimuleren van zelfdragende initiatieven en opgeruimde Leusdenaren. In 2018 is 

een mooie start gemaakt, in 2019 willen we die kaart zo vol mogelijk krijgen. Niet alleen met 

inwoners, maar ook met bedrijven en bedrijventerreinen.

Wijken actief en ook Achtervelders aan de slag
Ook dit jaar zijn er weer meer mensen actief geworden om regelmatig een rondje te lopen 

om zwerfafval op te ruimen. Zo ook een groep mensen die gezamenlijk Achterveld onder hun  

hoede hebben genomen. Opgeruimd Leusden heeft mensen ondersteund met coördinatie en  

het leveren van grijpers en afvalzakken.



Samen voor een schone Avond4daagse 2018

Tijdens de Avond4daagse konden wandelaars hun (zwerf)afval inleveren. Samen met de  

vrijwilligers van Opgeruimd Leusden, Sight en de organisatie van de Avond4daagse waren er 

extra afvalbakken geplaatst op het terrein van Fort33.

Met gemak in de afvalzak!
Elke avond werden bij de start ook plastic tasjes uitgedeeld om het afval in te verzamelen en 

aan het eind van de avond in te leveren. Hier werd door veel wandelaars gehoor aan gegeven! 

Degenen die hun afval netjes inleverden maakten kans op een mooie prijs. In 2018 was 

Basisschool De Brink de winnaar. Ook de Avond4Daagse vrijwilligers Arjen en Rob verdienden 

een taart, zij liepen als “veegploeg” alle dagen achter de wandelaars aan.

Schone routes
Dit jaar is er circa 250 kg (zwerf)afval opgehaald tijdens de Avond4daagse in Leusden. Iedereen 

bedankt voor het schoonhouden van de routes en het meenemen van het (zwerf)afval. Op naar 

volgend jaar, uiteraard is Opgeruimd Leusden er weer bij!

Opruimacties op De Biezenkamp

Afgelopen jaar hebben we samen met verschillende winkeliers van winkelcentrum De  

Biezenkamp 2 opschoonacties gehouden. Ook de omliggende BSO’s deden mee. 

Verschillende ondernemers zoals Jumbo en Eten bij Dirk zorgden voor een verfrissend drankje 

en ijsje voor de kinderen. Tijdens de opruimacties werd duidelijk dat op dit plein veel zwerfafval 

te vinden is. Het plein is lang een bouwput geweest. Nu is de bouw afgerond en is de markt zelf 

verantwoordelijk voor het schoon opleveren van het plein na de dinsdagmarkt. 

Opgeruimd Leusden faciliteert de inzet van bewoners die op of rond het plein structureel  

zwerfafval opruimen. Ook het maken van meldingen bij de gemeente zorgt er voor dat Sight 

en de gemeente Leusden er samen aan werken om het plein schoon te hebben en te houden.

Opgeruimde opsteker voor Henny Keizer

Henny Keizer woont al jaren in één van de appartementen bij De Biezenkamp. Van bovenaf  

kijkt ze mooi uit op het winkelplein. Ze is heel blij dat alle grote bouwwerkzaamheden nu achter 

de rug zijn. Elke maandag loopt ze een rondje. Bewapend met afvalzak ruimt ze zoveel mogelijk 

zwerfafval op. Dat geeft voldoening, je blijft er fit bij, maar liever zag ze dat er geen zwerfafval 

ontstaat, aldus Henny.
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2018: de statistieken op een rij

Collectieve opruimacties:  Verschillende opruimochtenden en middagen met 

de vrijwilligers van Opgeruimd Leusden, actieve 

wijken zoals Leusden-Zet en Achterveld, totaal  

12 dagdelen verdeeld over het jaar.

Ogeruimde Leusdenaren  

op de kaart:  20 mensen ruimen structureel op in hun buurt.

Opgehaald zwerfafval:   2 volle vuilniszakken per volwassen persoon  

per 2,5 uur.

Lespakketten:  7 lessen met 596 leerlingen.

Digitale nieuwsbrieven:   10 (naar 180 e-mailadressen).

Lokale kranten:   5x Artikel Leusder Krant + duurzame pagina  

De Groen Belevenis.

Website:   2637 sessies met een gemiddelde duur van  

52 seconden waarbij 6798 pagina’s zijn bezocht |  

2325 bezoekers waarvan 94,4% nieuwe bezoekers 

en 5,6% terugkerende bezoekers. 78,32% desktop 

bezoekers, 15,10 % mobiele bezoekers en 6,58% 

tablet bezoekers.

 Facebook:   583 pagina likes | 87 berichten gepost | 98324 

mensen bereikt | 890 likes bij alle berichten.

Twitter:   329 volgers | 66 tweets | 69621 tweetweergaven.
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Lespakket uitgelicht 

Zwerfafval, weg ermee!
Een leskist voor groep 7 en 8

In een sessie van 3 lessen leren kinderen hoe  

zwerfafval ontstaat, hoe schadelijk het is en wat je  

er aan kan doen om het te voorkomen. In de  

omgeving van de school gaan ze zwerfafval 

opruimen. Aan de hand van gevonden afval  

denken ze na over afbraaktijden, plastic soup en  

gedragsverandering. Ze eindigen met een filmpje 

van Opgeruimd Leusden en een diploma.


