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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 educatie- 
programma’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.
 

Samen voor een schoon Leusden!
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Nieuwjaarsvegen
Het begint ondertussen een traditie te worden. Leusdenaren activeren om hun vuurwerkafval 
netjes op te ruimen. Op verzoek van Opgeruimd Leusden konden inwoners gratis vuurwerkafval 
inleveren bij de Milieustraat op 2, 3 en 4 januari. Via social media stuurden opruimers een foto 
van hun Nieuwjaarsvegen. Dit jaar hebben we weer een aantal actieve Leusdenaren in het  
zonnetje gezet en een taart overhandigd om met hun buren te delen! Kleine moeite, grootse 
resultaten.

Opruimochtenden
Ook dit jaar hebben we weer 6 opruimochtenden gehouden. Elke keer 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 door-
gaande 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.

Leusdense bedrijven doen een opruimrondje!
In de week voor de Landelijke Opschoondag hebben bedrijven in Leusden een Opruimrondje 
gedaan. Onder andere medewerkers van Afas, Arag, PON en Scouting Nederland gingen  
rond lunchtijd aan de slag. Met een groepje collega’s werd rondom de bedrijven op verschillen-
de dagen zwerfafval opgeruimd.

Landelijke Opschoondag in Leusden: 45 volle vuilniszakken
Op 23 maart was het Landelijke Opschoondag. Uiteraard waren in Leusden ook verschillende 
activiteiten. Opgeruimd Leusden hield haar 2-maandelijkse opruimochtend en ook scholen en 
BSO’s gingen aan de slag om hun buurt of plein schoon te maken.

Arie Afval in de wijken!
Op deze dag kon natuurlijk niet ontbreken, de Leusdense Afvalheld Arie Afval. Zijn motto:  
één buurt, één missie, samen houden wij de buurt schoon. In verschillende wijken werd daar 
goed gehoor aan gegeven, zoals bij Buurkracht Alandsbeek en de bewoners in Groenhouten. 
Samen met vele bewoners is deze dag veel zwerfafval verwijderd. Totaal werden 45 volle  
vuilniszakken bij De Groene Belevenis ingeleverd.

Koninklijk Opruimrondje met Oranjevereniging
Na de kleedjesmarkt op Koningsdag werden door de vrijwilligers van Oranjevereniging  
Leusden, Remondis Nederland en de oranje fans van Opgeruimd Leusden alle straten weer 
netjes opgeruimd. Deelnemers hadden weinig afval achter gelaten, mede dankzij de vele  
containers die waren geplaatst. In korte tijd was de buurt weer helemaal schoon.



Geslaagde Matchbeurs voor Opgeruimd Leusden
Tijdens de Matchbeurs op vrijdag 15 november heeft Opgeruimd Leusden een aantal mooie 
deals kunnen maken. Heilbron Leusden, Beweging 3.0, Lisidunahof en LTV Leusden gaan  
aan de slag met structureel een opruimrondje lopen en zetten zich daarmee op de kaart als 
Opgeruimde Leusdenaren.

Samen voor een schone Avond4daagse 2019
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! 

Een Opgeruimde Opsteker voor Zorgboerderij Blommendal
Elke week 3x een rondje
Op Zorgboerderij Blommendal van Kees en Bea Blom zijn elke week diverse mensen actief  
met het lopen van een Opruimrondje. Naast de overige werkzaamheden zoals het verzorgen 
van alle dieren, het onderhouden van de verblijven, maken de mensen graag tijd vrij voor het 
opruimen van zwerfafval in de buurt. De zorgboerderij is gelegen in Stoutenburg, dus een 
blokkie omlopen, is ook echt wel een serieuze wandeling. Het opruimrondje gaat de ene dag 
richting Achterveld, een andere dag richting De Biezenkamp in Leusden. Zorgboerderij 
Blommendal is blij dat ze met het opruimen van het zwerfafval een steentje kan  
bijdragen aan een schoon Leusden. Opgeruimd Leusden geeft ze voor hun inzet de  
Opgeruimde Opsteker! Niemand minder dan Arie Afval overhandigde deze waardering  
inclusief een heerlijk slagroomtaart!

Opgeruimde Leusdenaar op de digitale kaart
Inwoners, bedrijven, scholen en verenigingen die een buurt, straat of plein adopteren,  
kunnen zich aanmelden voor registratie op de digitale kaart. Deze mensen ontvangen een 
grijper en kunnen hun zwerfafval kwijt via een door Opgeruimd Leusden beschikbaar gestelde 
zwerfafvalpas.
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2019: de statistieken op een rij

Collectieve opruimacties:  Verschillende opruimochtenden en middagen met de  
vrijwilligers van Opgeruimd Leusden, actieve wijken zoals 
Leusden-Zuid en Achterveld, Alandsbeek en Groenhouten 
totaal 24 dagdelen verdeeld over het jaar.

Opgeruimde Leusdenaren 
op de kaart:  33 mensen ruimen structureel op in geadopteerde gebied.
Opgehaald zwerfafval:  2 volle vuilniszakken per volwassen 
 persoon per 2,5 uur.
Lespakketten: 8 lespakketten met 469 basisschoolleerlingen  

| zwerfafvaldoepakket 60 kinderen BSO’s.
Digitale nieuwsbrieven:  8 (naar 245 e-mailadressen).
Lokale kranten:  4x Artikel Leusder Krant + duurzame pagina 
 De Groen Belevenis.
Website:  Website: 1995 sessies met een gemiddelde duur van 

47 seconden waarbij 5875 pagina’s zijn bezocht | 1701 
bezoekers waarvan 92,5% nieuwe bezoekers en 7,5% 
terugkerende bezoekers. 70,08 % desktop bezoekers, 
24,34 % mobiele bezoekers en 5,58% tablet bezoekers.

Facebook:  643 pagina likes | 88 berichten gepost | 107887 mensen 
bereikt | 1420 likes bij alle berichten.

Twitter:  619 volgers | 47 tweets | 69643 tweetweergaven.
Instagram:  132 volgers | 40 berichten | 3115 weergaven.
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Arie Afval in de klas
Aan de slag samen met Basisschool ‘t Startblok
In mei gingen verschillende groepen van basis-
school ‘t Startblok aan de slag met afvallessen.  
In samenwerking met De Groene Belevenis kwam 
Arie Afval bij de klassen 6/7/8 een introductieles 
over (zwerf)afval geven. 

Met zijn opvallende en enthousiaste verschijning 
kreeg Arie een warm onthaal in de klassen. De  
kinderen kregen informatie over het ontstaan 
en de gevolgen van afval, een quiz en een klein 
opruimrondje rond de school.


