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Weg met
zwerfafval in Zeewolde

Zeewolde is al twee jaar op rij verkozen tot de meest duurzame gemeente van
Nederland (GDI, Gemeentelijk Duurzaamheidsindex 2013 en 2014). Dat vertaalt zich
ook in een prima leefomgeving, waarin zwerfafval geen groot probleem lijkt.
Toch zie je ook in Zeewolde op diverse plekken papier, peuken, blikjes, maar ook
allerlei plastic afval rondzwerven. Los van de hoge kosten om dit op te ruimen
(voor de gemeente Zeewolde ca. € 200.000,- per jaar!) is het gewoon vervelend om
te zien. En natuurlijk ook nog eens heel slecht voor het milieu.
Met landelijke subsidie via de stichting Nedvang, de uitvoeringsorganisatie van het
Afvalfonds Verpakkingen, heeft de gemeente Zeewolde gekozen om extra in te zetten
op het opruimen en voorkomen van zwerfafval. Er is, in samenspraak met de basisscholen en verschillende aanbieders, een breed project ontwikkeld waaraan in het
voorjaar van 2015 11 basisscholen meededen.
Er was een divers aanbod voor groep 1 tot en met groep 8, binnen en buiten de school.
Dat vertaalde zich in meer dan 100(!) inschrijvingen via de digitale NME Gids van
IVN Flevoland, waardoor er meer dan 2.000 (uniek getelde) leerlingen meededen,
vaak zelfs aan meerdere activiteiten.
Ik heb zelf een bezoek gebracht aan de “FabLab” opstelling in het Leer- en Ontdekcentrum
Techniek, waar kinderen van plastic afval met behulp van een 3D printer nieuwe artikelen
maakten van plastic. Leuk om te zien hoe enthousiast de kinderen waren. En ook de medewerkers en vrijwilligers van dit project. Afval werd op deze manier een grondstof en het is
een dergelijke positieve kijk op problemen die tot oplossingen gaat leiden.

Daarnaast ben ik aanwezig geweest bij de opnames van zwerfafval filmpjes. Samen
met het KinderPersBureau zijn in korte tijd hele leuke filmpjes gemaakt. Het zijn aansprekende manieren om kinderen bewust te maken van de problematiek. Tijdens een
bijeenkomst in theater De Kluit zijn de beste film en de beste animatie gekozen.
Daar zijn de kinderen opgeroepen om hun creativiteit in te blijven zetten voor een
mooiere wereld.
Per activiteit treft u in dit boekje uitleg aan met wat foto’s, zodat er een goed beeld ontstaat van wat het brede project inhield. En ook hoeveel aandacht en plezier de kinderen
hadden. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Zeker als het gaat om duurzaamheid
en speciaal in het kader van onze status als meest duurzame gemeente van Nederland.
Veel leesplezier en een welgemeend woord van dank aan alle aanbieders van de
activiteiten en alle betrokkenen van de scholen!
Gerben Dijksterhuis,
Wethouder Duurzaamheid

Plastic Soep
in Zeewolde

In de serie korte impressies van het project Extra inzet Zwerfafval met de basisscholen
hierbij de impressie van de gastles Plastic Soep. Dat dit onderwerp leeft, bleek wel uit
het record van maar liefst 30 inschrijvingen hiervoor. Van groep 4 t/m groep 8 kwamen
er in totaal zo’n 800 leerlingen voorbij, die allemaal schrokken van de gevolgen van plastic
afval voor het leven in de zee. Tot wel 1.000.000 zeevogels en 100.000 zeezoogdieren van
zeehond tot walvis sterven per jaar door dit afval.
De situatie in Indonesië van de sloppenwijken in Jakarta tot het toeristenparadijs Bali
liet de kinderen zien dat afval daar een immens probleem is. Roel Opbroek die de gastlessen gaf, hield de kinderen voor dat ze eigenlijk wel blij mochten zijn dat ze in
Zeewolde leven en daar waren ze het roerend mee eens. Maar een blik uit het schoolraam leverde wel het beeld op dat er in Zeewolde ook sprake is van zwerfafval.
Behalve alle schokkende getallen en beelden vertelde Roel Opbroek ook over de vorderingen die er worden gemaakt op het gebied van voorkomen of opruimen van zwerfafval.
Recycling van PET flessen zoals bij het Zeewolder bedrijf Morssinkhof en biologisch afbreekbaar tapijt met natuurlijke kleurstoffen bij een fabriek in Zwitserland waren in dat
verband mooie voorbeelden. Het project van de Nederlandse Boyan Slath, die hoopt met
zijn uitvinding in 10 jaar de oceanen te hebben ontdaan van drijvend plastic afval, is iets
om trots op te zijn. Als laatste kregen de kinderen uitleg over de minuscule plastic
korreltjes in scrubs, shampoo en tandpasta.
Via de website van de Plastic Soup Foundation zouden de kinderen gaan kijken welk
cadeau ze het beste aan hun moeder konden geven, met alleen natuurlijke bestanddelen. En of het hielp? Zeker weten! Bij een volgend bezoek aan een school kwam een l
eerlinge uit een vorige gastles naar Roel toe en gaf het volgende aan: “Ik wilde laatst
op straat mijn kauwgom uitspugen. Maar ik dacht toen aan wat ik had gehoord en
gezien in de gastles en heb dat toen toch niet gedaan, maar ergens netjes in de prullenbak gestopt”. Mooi toch!

Zwerfafval
in Zeewolde

Binnen het project Extra inzet Zwerfafval met de basisscholen is ook gedacht aan de
nieuwste digitale technieken om bij kinderen de aandacht te vragen voor zwerfafval.
Wilfred de Feiter van het KinderPersBureau zorgde voor i-Pads om opnamen mee te
maken. Na een korte uitleg door hem over de mogelijkheid om óf een filmpje, óf een
animatie van een minuut speelduur in elkaar te zetten, gingen de leerlingen van
groepen 6 t/m 8 aan de slag.
Zoals kon worden verwacht was de bediening van de apparatuur en de software al snel
gesneden koek. Maar om een onderwerp te bedenken en om met geduld vele honderden
opnamen te maken voor een animatie was heel wat moeilijker. Zowel binnen als buiten
school werden filmpjes gemaakt, waarbij leerlingen zich ontpopten tot rasechte acteurs.
Na een uur opnamen maken volgde nog een half uur monteren, waarbij ook geluid en
tekst werden toegevoegd op de juiste plaatsen.
Er deden in totaal 132 leerlingen mee die 15 animaties en 20 filmpjes maakten.
In theater De Kluit waren alle deelnemende scholen aanwezig toen een deskundige
jury bekend maakte wie uit de nominaties de beste animatie en filmpje hadden
gemaakt, die leerlingen kregen een leuke prijs en ook alle andere leerlingen een
klein cadeautje.

3-D printen
met plastic afval in Zeewolde

Bij het project Extra inzet Zwerfafval met de basisscholen volgde na de gastles Plastic Soep
de echte doe-les in het Leer- en Ontdek Centrum Techniek in het Oriënt gebouw. De begeleiders van het LOCT en een medewerker van het FabLab uit Dronten stonden daar gereed
om in meer dan twintig sessies honderden kinderen te ontvangen.
Na een uitgebreide voorbereiding tussen de gemeente en Jan Twilt van het LOCT was er een
gave recycle-opstelling gerealiseerd. Kinderen van groep 5 t/m 8 leerden daar welke soorten
plastic er zijn en welke je het beste kunt hergebruiken. Flessen met het HDPE teken werden
vakkundig in stukken geknipt en daarna schoongemaakt en weer gedroogd. Uiteraard waren
er ook ouders en leerkrachten bij om te helpen en om het met de hand fijnmalen van het
plastic, in hiervoor speciaal gemaakte shredders, in goede banen te leiden.
Afval werd zo grondstof voor het apparaat waarin de snippers werden gesmolten en tot een
draad werden verwerkt. Zo’n draad, of ook wel filament genoemd, was weer de input voor
de supermoderne 3D printers die klaar stonden.
Leerlingen konden op een i-Pad hun voornaam intoetsen, waarna de 3D printer er in een
paar minuten een plastic kunstwerk van maakte. Apetrots namen de leerlingen hun kunstwerk, samen met alle opgedane kennis en ervaring, mee naar school en naar huis.
Ouders hoorden en zagen wat hun kind had (mee-)gemaakt en hoorden zo nog eens extra
goed wat het project van de gemeente allemaal inhield. De gemeente maakte de aanschaf
van de mobiele state-of-the-art opstelling in het LOCT mogelijk.
Het FabLab streeft ernaar om in meerdere gemeenten in samenwerking met het LOCT
deze doe-les aan te gaan bieden, zodat de hoge kosten van de apparatuur kunnen worden
omgeslagen over meerdere afnemers.

De wereld-

winkel en zwerfafval in Zeewolde
Binnen het project Extra inzet Zwerfafval met de basisscholen hoorde ook een bredere wereldoriëntatie. Het probleem met afval houdt niet op bij onze grenzen, zoals de leerlingen al zagen
in de les over Plastic Soep, waarin de gigantische afvalbergen in Indonesië in beeld kwamen. In
landen buiten Nederland wordt ook afval gerecycled. En dan niet – alleen - in afvalverwerkingsbedrijven maar met de hand wanneer van afvalmateriaal weer bruikbare voorwerpen worden
gemaakt, van kunst tot praktisch. Sowieso is aandacht voor een hogere levensstandaard in
arme landen van belang. Immers als het inkomen stijgt, komt er ook meer geld beschikbaar
om iets anders met afval te doen, dan het ongecontroleerd in het milieu te dumpen.
In de Wereldwinkel zelf kon niet een hele klas tegelijk worden ontvangen. Om die reden werd
er ook een puzzelroute ontwikkeld, waarmee de andere leerlingen uit de klas in het winkelcentrum met hun leerkracht op zoek gingen naar allerlei soorten afvalbakken. Na afloop was
er voor alle deelnemertjes nog een leuk klein Wereldwinkel cadeautje.
Hieronder een verslag van Geke Zuidberg, onze contactpersoon bij de Wereldwinkel, van één
van de dagen dat zij met haar vrijwilligers een groep leerlingen ontving: Het was een zeer
geslaagde dag. Hoewel elke groep anders is, heeft iedere groep het naar z'n zin gehad. In de
winkel slurpten de leerlingen informatie op; ze wilden alles weten over olifantenpoep, gerecyclede blikjes en andere materialen die werden hergebruikt. De boodschap is volgens ons
overgekomen. Enthousiast hebben ze geluisterd naar de vrijwilligers van de Wereldwinkel
en gekeken naar de artikelen. Later gingen ze zelf op zoek naar mogelijk gerecyclede spullen.
Ook waren de leerlingen heel enthousiast over de speurtocht. Ze deden erg hun best, om het
tot een goed einde te brengen. Dat lukte bij de ene groepbeter dan bij de andere, mede door
de leeftijd (bij de oudere kinderen lukte het beter dan bij de jongere) en het enthousiasme van
de begeleidende juf of ouder.
Ook op deze wijze werd het mogelijk om binnen het project kinderen te laten zien dat afval
echt grondstof kan zijn. In dit geval dus ook in het voordeel van mensen ver weg van
Zeewolde. Het onder de aandacht brengen van de Wereldwinkel en al het werk dat daar
vrijwillig wordt verzet was dan ook nog eens mooi meegenomen.

Inspecteur
Propje op pad in Zeewolde

Bij het project Extra inzet Zwerfafval met de basisscholen werd ook aandacht besteed
aan het opruimen van zwerfafval. De jongste kinderen gingen aan de slag in en om de
school zelf, de groepen 4 t/m 6 in de wijk en groep 7 en 8 op andere plaatsen in de
gemeente zoals in het Horsterwold. Eric Thompson, lokaal vrijwilliger van de Stichting
Vrijwillige Zwerfafval Opruimers, stond samen met de gepensioneerde gemeenteambtenaar Bé Wever klaar om hele groepen kinderen op zoek te laten gaan naar zwerfafval.
In een echt uniform of in ieder geval als “Inspecteur Propje” in functie namen zij de
situatie ter plekke op en gaven de kinderen aan waar ze aan de slag konden. Gewapend
met afvalzakken en grijpers, waar nodig met handschoenen aan werd de school, het
schoolplein de wijk of een ander stuk van Zeewolde uitgekamd.
Lijkt het nog wel mee te vallen met het zwerfafval in Zeewolde wanneer je dat vergelijkt
met de nog meer anonieme situatie in een grote stad, toch werd er genoeg gevonden om
verbaasd over te zijn.
Ook in de pauze tussen gastlessen gingen kinderen spontaan naar buiten met een afvalzak en kwamen trots met een tot de nok gevulde zak terug. Bij de aanvang van een les
werd ook getoond wat men daarvoor al uit eigen beweging had verzameld. En voorkomen
is beter dan genezen, dus de inspecteur drong bij de kinderen er ook op aan om drinkbekers te gebruiken i.p.v. blikjes of plastic flesjes en om snoepjes te - laten - kopen die
niet allemaal afzonderlijk verpakt zijn. Kauwgum hoort in de prullenbak en een plastic
tasje hergebruik je zoveel mogelijk. Met zoveel jonge harde werkers die om zich heen
kijken op straat of er niet ergens iets ligt wat er niet hoort, moet Zeewolde wel schoon
gaan worden. Inspecteur Propje krijgt het heel wat rustiger, gelukkig maar. Echter er
zijn nog wel plekken waar de kinderen niet zijn geweest of konden komen. Het lijkt een
goed idee om op een bepaalde dag een grote actie te gaan organiseren om ook daar
de rommel op te gaan ruimen met de kinderen én hun ouders.

Kringloopwinkel in Zeewolde

Binnen het project Extra aanpak Zwerfafval met de basisscholen was ook de mogelijkheid om te kiezen voor een bezoek aan de Kringloopwinkel van De Basisz. In de gastles
Plastic Soep werd uitgelegd dat er in de natuur sprake is van één grote kringloop, waarin
alles wordt hergebruikt.
Dan is het ook goed om de leerlingen te laten zien hoe dat bij de mens gebeurt.
Hergebruik van zaken die nog goed genoeg zijn om een ander van dienst te zijn is van groot
belang om de afvalberg te verkleinen. Iets fabriceren wat geld, tijd en materiaal kost en
dat vervolgens al weer snel weggooien vinden kinderen terecht stom. Om de keuze te
maken iets nieuw of gebruikt aan te schaffen vereist wel wat uitleg.
Die kregen de leerlingen die op bezoek gingen bij de bezielende Martine Kruider en haar
enthousiaste medewerkers van De Basisz dan ook. Ze zagen hoe apparaten worden
gerepareerd, hoe stoelen opnieuw worden gestoffeerd en hoe het uiteindelijke afval in
onderdelen (plastic, metaal, hout) werd gescheiden. En ze ontmoetten de jongeren die bij
De Basisz goede ervaring opdoen om zo een plek te vinden in het reguliere arbeidsproces.
Met een glaasje limonade, een lekker koekje, een hergebruikte speelgoedknuffel én meer
kennis van de Kringloopwinkel gingen de kinderen weer naar school.
Leuk om nog eens naar toe te gaan met mama of met oma!

Kunst met
vilt in Zeewolde

Op verschillende basisscholen in Zeewolde is kunstenares Lyda Rump aan de slag
gegaan met het project Extra inzet Zwerfafval met als thema Kunst.
In de eerste maanden van 2015 bezocht Lyda een groot aantal scholen en liet de kinderen
van groep 1 t/m 4 zien wat je met vilt en kroonkurken kunt maken. Bij de lessen wordt
Lyda geholpen door een stel enthousiaste jonge mensen van de Basisz, die er net zoveel
plezier aan beleven als Lyda en de kinderen zelf. Zelfs vrije middagen werden gespendeerd
aan het meehelpen bij de vilt en kroonkurklessen.
En mooi om te zien dat de kinderen dit ook erg enthousiast oppakken.
Opmerkingen zoals "best veel werk" en “laat mij maar even met het water en wol spelen”.
Hard aan het werk waarbij ze zien dat de uitspraak “afval is grondstof” echt waar is.
Na afloop een pracht kunstwerk, opgebouwd uit alle resultaten van een hele klas.
Net als de vorige keer (project in 2013) zal Lyda een boek maken met alle indrukken van
deze editie in 2015.

Op bezoek
in het IVN-Lab in Zeewolde

Binnen het project Extra inzet Zwerfafval met de basisscholen werd een bezoek aan
het IVN-Lab in Zeewolde aangeboden. Tijdens dit bezoek leerden de kinderen over
hergebruik, van natuurlijke materialen, in de natuur.
Met het IVN Zeewolde en met de creativiteit van Rob van den Broek en Marleen Wessels
(vanuit hun stichting QEM) werd in De Roode Schuur aan de Dasselaarweg een tentoonstelling ingericht met allerlei leuke doe-elementen. De vrijwilligers van het IVN geven
een boeiende uitleg bij de tentoonstelling die uit 8 objecten bestond. Bij ieder van de
8 objecten was een begeleider vanuit de school of IVN ingezet.
Kinderen konden bijvoorbeeld een noot en een plastic dop met een hamer kapot slaan,
het verschil tussen beiden bemerken en bedenken wat wel en wat niet in de natuur zou
worden opgenomen. Of proberen om graffiti en kauwgom van een stoeptegel te verwijderen, wat heel moeilijk ging.
Na afloop wisten de kinderen veel meer over het verschil tussen afval van mensen
en van de natuur. Het zou mooi zijn wanneer volledig hergebruik ook bij de mens zou
bestaan, maar dat lijkt nog ver weg. Tot die tijd is het dus zaak om (zwerf)afval zoveel
mogelijk te voorkomen of in ieder geval op een juiste manier te verwerken.
Die boodschap is bij de leerlingen goed blijven hangen, met dank aan IVN Zeewolde!

