KORTE Handleiding INDIVIDUELE opruimactie

Vanwege de maatregelen tegen het coronavirus zijn alle collectieve opruimacties langs de
rivieren vanaf 14 maart afgelast. Je kan echter nog wel zelf aan de slag met je partner of
huisgenoten. We geven je hierbij wat tips hoe je dit kan aanpakken. Hierbij dien je wel te
blijven voldoen aan de maatregelen tegen het coronavirus. We vragen je bovendien om
vanwege het broedseizoen geen oevers in natuurgebieden en overige plekken waar vogels
kunnen broeden, zoals rietvelden en dicht begroeide oevers, op te ruimen.
1. Zoek een stukje rivieroever uit bij je in de buurt dat niet begroeid is en buiten een
natuurgebied ligt en dat met eigen vervoer is te bereiken.
2. Ga niet van huis als je de gezondheidsklachten hebt, die het RIVM aangeeft. Ga alleen
opruimen met je partner, gezin, huisgenoten of andere personen waar je toch al dagelijks
contact mee hebt.
3. Informeer bij je gemeente of je eventueel hulpmiddelen als grijpers, handschoenen en
vuilniszakken ergens kan ophalen. Als dit niet mogelijk is, neem dan ieder geval zelf
handschoenen mee tijdens het opruimen.
4. Download de Litterati-app op je smartphone of iPhone en meld je aan bij de Uitdaging
‘Monitoring Community Schone Rivieren’. Zie
https://www.schonerivieren.org/projectdoelen/onderzoeken/litterati
5. Ga met eigen vervoer naar de locatie en kijk ter plekke of het veilig is om op te ruimen.
Ga bijvoorbeeld niet op steile (stenige) oevers of oevers met basalt blokken of direct
naast sluizen en kades opruimen. Ook bij storm of stevige stroming niet dicht langs de
oevers komen en volg aanwijzingen over (verboden) toegang en loslopend vee op.
6. Ga aan de slag, maar laat scherpe voorwerpen en chemisch afval liggen. Je eigen
veiligheid staat voorop. Maak tijdens het opruimen een foto van jezelf en deel dit op
social media via Facebookpagina Schone Rivieren en/of met #SchoneRivieren.
7. Maak met de Litterati-app foto’s van items die je vind waarop een merk zichtbaar is. Tag
het merk en upload de foto ter plekke of als je thuis bent (de foto wel ter plekke nemen!)
8. Was bij thuiskomst eerst je handen volgens de richtlijn van het RIVM.
9. Vul bijgevoegd formulier in en stuur het op naar opruimen@schonerivieren.org. We
willen graag inzicht krijgen in de hoeveelheden opgeruimd zwerfafval en de herkomst van
het afval. Zo kunnen we vanuit Schone Rivieren de bronnen aanpakken. Daarom vragen
we je het formulier in te vullen en op te sturen.
10. Het opgeruimde zwerfafval dien je met de restafvalfractie van je huishoudelijk afval te
laten afvoeren. Als het te veel is of het is om een andere reden niet mogelijk om het
direct mee te geven, bewaar het dan en lever het later in, eventueel bij de gemeentewerf.
11. Volg eventueel aanvullende richtlijnen, die door de overheid en het RIVM de komende
periode worden gegeven altijd op. Het afwegen of je meedoet blijft je eigen
verantwoordelijkheid en is voor eigen risico.
Dank voor je inzet en veel plezier!

