Leerlingen betrekken:
van snoeppolitie tot
afvalbakontwerpers
Wie een snoeproute volgt, komt vaak uit bij een middelbare school. Hoe zorg
je voor een effectieve aanpak van het beruchte afvalspoor? Dronten (foto
links) en Lelystad oogsten allebei succes met zeer verschillende aanpakken.
Beiden kregen aandacht van de pers. ‘Doe iets spraakmakends. Dat zet aan
tot meedoen en inspireert.’

Adrie Breederveld,
wijkbeheerder gemeente Dronten:
‘Het zwerfafval op de snoeproute
is met 90 procent afgenomen’

Jack van Asselt, procesbewaker
openbare ruimte gemeente Lelystad:
‘Laat leerlingen zelf meedenken
en laat zien dat hun mening telt’

oeproute’
Wat is jullie aanpak?
‘Normaal gesproken ruimde de sociale werkplaats ’s ochtends de snoeproute van de school
naar het winkelcentrum op. Maar dan was het een uur later weer even vuil. Daar wilden wij,
en ook de directeur van de school, iets aan doen. Na elke zomer- en kerstvakantie hangen we
posters op om aandacht te vragen voor zwerfafval en te herinneren dat hier boetes op staan.
We zetten wijkagenten in om te controleren. Ook hebben we extra prullenbakken op de route
geplaatst. Het zwerfafval is met 90 procent verminderd. En de wijkagenten hebben nog nooit
een boete hoeven uitdelen.’
Hoe krijg je scholen en leerlingen mee?
‘Directeuren zijn mijn eerste aanspreekpunt. Als wijkbeheerder kom ik vaak op scholen en raak
zo makkelijk in gesprek. Via de mentor kom ik in klassen en leg bijvoorbeeld uit hoe lang het
duurt voor een blikje vergaat. Ik probeer het leuk te houden en scholieren uit te dagen. Door een
radioshow van Edwin Evers kregen de wijkagenten de bijnaam “snoeppolitie”. Ook de Telegraaf
besteedde er aandacht aan. Daardoor is het onderwerp erg gaan leven.’
Wat doen jullie verder?
‘Met alle twintig basisscholen en twee middelbare scholen doen we verspreid over het hele jaar
zwerfafvalacties. Dan gaan we de wijk in om op te ruimen, uitgerust met prikkers. Na afloop
krijgt iedereen een presentje. Dat levert een grote berg verzameld zwerfafval op, en veel po
sitieve reacties van ouders en omwonenden. Als leerlingen opscheppen over hoeveel afval ze
verzameld hebben, is mijn werk geslaagd.’
Wat zijn aandachtspunten?
‘Hangplekken blijven lastig. Ook komen veel jongeren van ver naar school gefietst en ligt er een
Albert Heijn op de route. Dat zorgt weer voor extra afval in het buitengebied. Ook dat willen we
gaan aanpakken.’
Meer weten?
Neem contact op met Adrie Breederveld van de gemeente Dronten: a.breederveld@dronten.nl.

Wat is jullie aanpak?
‘Met een klas slimme leerlingen van het Technasium SGL gingen we onderzoeksgericht aan
de slag. Acht weken lang hadden ze twee keer per week twee uur les. Dat paste goed in hun
projectmatige programma, waarin vakken gecombineerd aan bod komen. De leerlingen gingen
zelf afval opruimen, wegen en analyseren: welke bakken worden veel gebruikt? Welke moeten
we verplaatsen? Ook ontwierpen ze hun ideale prullenbak, waaronder pratende, zichzelf legende
en afvalplettende bakken. Niet alles even uitvoerbaar, maar het zet wel aan het denken.’
Hoe krijg je scholen mee?
‘Vermijd een bureaucratische aanpak. Bij korte acties werkt het beter om scholen een week van
te voren te vragen dan om ze lang van te voren te plannen. Probeer niet alles tot in detail te
regelen en ga gewoon aan de slag. SGL heeft ons zelf benaderd naar aanleiding van een project
op een andere school. Hierbij was wel een langere aanloop nodig; we ontwikkelen de aanpak
echt samen met de docenten.’
En leerlingen?
‘Laat leerlingen meedenken en laat zien dat hun mening telt. Maak ze bewust door vragen te
stellen en gedrag inzichtelijk te maken. Toen ik vroeg hoeveel afvalbakken er rondom school
staan, gokten ze zes. Het zijn er 24. Schepenbouwer Willem de Vos heeft de groep in het stad
huis een bevlogen verhaal verteld over afval, milieu en plastic soep. Dat kwam aan: leerlingen
voelen zich betrokken bij het milieu.’
Wat zijn aandachtspunten?
‘Leerlingen verschillen in motivatie. Technasium-leerlingen trigger je met onderzoek, vmbo’ers
worden enthousiaster van een praktische aanpak. Het blijft een kunst om te zorgen dat wat je
leerlingen in groepsverband vertelt ook een verandering veroorzaakt in het gedrag van indivi
duele leerlingen. Doe iets wat spraakmakend is en aandacht krijgt van lokale pers. Dat zet aan
tot meedoen en inspireert anderen.’
Meer weten?
Neem contact op met Jack van Asselt van de gemeente Lelystad: j.van.asselt@lelystad.nl.

