Dit formulier graag invullen, inscannen en mailen naar opruimen@schonerivieren.org.
Hartelijk dank!
Datum:
Tijd: ..... - .... uur
dd-mm-jjjj
Indicatie weersomstandigheden:
Gemeente:
Rivier:
Locatie waar je hebt opgeruimd (geef je coördinaten door of een link naar Google Maps):

Jouw naam:
Jouw e-mailadres:
Aantal gevulde afvalzakken:
Aantal personen:
Toelichting
Behalve over de hoeveelheden opgeruimd zwerfafval, willen we graag meer inzicht krijgen in de
herkomst van het afval. Zo kunnen we vanuit Schone Rivieren de bronnen aanpakken. Daarom
vragen we je ook de achterkant van het formulier in te vullen.
Veel afval is niet terug te herleiden naar één categorie veroorzaker. Soms zegt de plek waar het
ligt ook iets over de herkomst: ligt het afval op de hoogwaterlijn, dan heeft het waarschijnlijk in
het water gelegen. Als het verder van de hoogwaterlijn ligt, dan is het mogelijk niet uit de rivier
afkomstig, maar ter plekke achtergelaten door bijvoorbeeld recreanten.
Op de volgende pagina staan een aantal veel voorkomende bronnen/veroorzakers met enkele
voorbeelden van afval vanuit die bronnen. Na afloop van de opruimactie kan je het formulier
invullen samen met je partner/familieleden waarmee je hebt opgeruimd. Er is ruimte voor
opmerkingen op het formulier.
Tip! Download de Litterati-app
Met de Litterati-app kan je zwerfafval registreren d.m.v. foto’s met je smartphone. Voor Schone
Rivieren willen we de merken van gevonden items registreren (bijvoorbeeld een Coca-Cola-blikje,
een Red Bull-blikje, of een Anta Flu-snoepwikkel). Zo kan Schone Rivieren de producenten
rechtstreeks aanspreken. Help je mee? Kijk op
https://www.schonerivieren.org/projectdoelen/onderzoeken/litterati.
Download de app en sluit je aan bij de Uitdaging ‘Monitoring Community Schone Rivieren’. Maak
vervolgens met de app een foto van ieder item waarop een merk zichtbaar is en tag het merk.

Hoe ziet de top 3 van belangrijkste bronnen van zwerfafval eruit op het stukje oever dat je
vandaag hebt schoongemaakt? Zet de getallen 1 t/m 3 bij één van de onderstaande
categorieën.
Scheepvaart en beroepsvissers (o.a. dikke touwen, emmers, resten van visnetten, grote
flessen en containers, oliefilters, koffiecups (Nespresso of ander merk), verpakkingen van
zeep of schoonmaakmiddelen)
Recreanten (o.a. flesjes en doppen, blikjes, drankkartonnen, snoep-,snack- en chips
verpakkingen, wikkels, barbecue-afval, frietbakjes en andere voedselverpakkingen, plastic
borden, bekertjes en roerstaafjes)
Industrie en bouw (o.a. grote stukken metaal, grote stukken bewerkt hout, industriële
verpakkingen, piepschuim, pur of ander isolatiemateriaal)
Landbouw (o.a. landbouwplastic, zeildoek, tractorbanden, verpakkingen van kunstmest,
kalk of zaden, ijzerdraad en prikkeldraad)
Weg- en waterbouw (o.a. anti-worteldoek/kribdoek, bermpaaltjes, verkeersborden,
asfaltresten, afzetlint)
Sportvissers (o.a. hengelspullen en visdraad, aasdoosjes, kunstaas)
Dumping huishoudelijk afval (vaak in vuilniszakken, consumentenafval, maar niet van
recreatie. b.v. elektrische apparaten en grof huishoudelijk afval)
Dumping bedrijfsafval (o.a. bouw- en sloopafval, grote hoeveelheden van één soort
afvalmateriaal)
Welk materiaal lag er het meest? (geef ook weer de top 3 aan)
Plastic

Metaal, blik

Glas

Papier en karton

Piepschuim

Hout

Textiel

…………………………..

Opmerkingen: …………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Het ingevulde formulier graag opsturen naar: opruimen@schonerivieren.org
Dank voor jullie bijdrage en blijf ons volgen op www.schonerivieren.org.

